
Ідентифікаційний номер проекту 0072
Картка аналізу проектуБуд івн и ц тво  пішохідної доріжки по вулиці Вінграновськото ( від будинку 128 по вул.Космонавтів до будинку 37 по вул..Вінграиовеького) в Інгульеькому районі містаМиколаєва.

(памш проекту)

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 
Громадського бюджету м. Миколаєва 

у 2020 році

Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради Адміністрація інгульського  району Миколаївської міської ради
1. Запропонований проект стосується повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради:а) такб) ні (зазначити чіткі причини)

2. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам(вт.ч. Генеральному плану міста Миколаєва (якщо це пов'язано із запропонованим 
проектом):а) такб) ці (зазначити чіткі причини)Згідно з висновком Управління містобудування та архітектури ММР потрібно внести зміни у кошторис, а саме: розробка проектно-кошторисної документації у відповідності до державних будівельних норм га правил.3. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат (виконання заходів у майбутньому не вимагатиме прийняття подальших заходів та не потребуватиме додаткового виділення коштів збюджету м. М иколаєва) :а) такб) ні {зазначити чіткі причини)

4. Висновок стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту:а)  позитивнийб) негативний (зазначити чіткі причини)



5. Проект не передбачає виключно розробку проектно-кошторисної документації:а) іакб) ні
6. Проектом передбачено залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету, створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій:а) такб) ні
7. Проектом передбачено будівництво нової будівлі, запуск виробництв або проект носить комерційний характер:а) такб) н]
8. Проект не зазначено в діючих програмах розвитку міста, що затверджені Миколаївською міською радою, та не дублює завдання, які передбачені цими програмами на поточний та наступний рік:а) такб) ні (обґрунтувати)
9. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація проекту:проект передбачає виконання робіт:а) є такою, на якій можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету м.Миколаєваб) не належить до переліку територій, на яких можливо здійснювати реалізацію проекту за рахунок коштів міського бюджету м.Миколаєва (зазначити чіткі причини)

10. Кошторис проекту,поданий автором проекту для його реалізації(у разі необхідності зорієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисиої документації):а) приймається без додаткових зауваженьб) із зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче 
формою)



Складові проекту Витрати за кошторисомЗапропоновані автором проекту Зміни.внесені Експертною групою1 .Асфальтування пішохідної алеї з облаштуванням бордюри им каменем по вул..Вінграновського -  570 кв.м (відповідно розробленого у 2016 році проекту на замовлення адміністрації Інгульського району ММР)Асфальтуванпя (285м.п. * ширину 2м*650грн за 1кв.м) з урахуванням робіт та додаткових послуг 300000Разом: і  300000
Складові проекту Витрати за кошторисомЗапропоновані автором проекту Зміни, внесені Експертною групою1 .Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по вул.Віш рановського від буд.№37 до буд.№128 по вул.Космонавтів в Інгульському районі м.Миколаєва, в тому числі виготовлення ГІКД та експертиза 730000Разом: 730000Загальна сума проекту, пропонована автором, складає 300000 гривень.Загальна сума проекту, відкоригована згідно із зауваженнями відповідального виконавчого органу Миколаївської міської ради, складає 730000 гривень (заповнюється за потреби).Обґрунтування внесених змін:Попередньо здійснено заміри тротуару для визначення вартості реалізації проекту, вартість робіт склала 730000 гривень, відповідно до складеного дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку.Згоден зі змінами

(підпис автора проекту) (П .І.П /б. автора проекту)

11. Висновок виконавчого органу міської ради(виконавчих органів міської ради).докомпетенції яких відноситься реалізація даного проекту, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових дій, пов'язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проект, отримання додаткових погоджень тощо).а) позитивноб) негативно (зазначити чіткі причини відмови)Даний проект автор відніс до категорії «Соціальний», який не відповідає Розділу 1 «Визначення основних термінів, які вживаються в даному Положенні» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва.Відповідно до висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради проект погребує внесення змін у частину кошторису: не передбачена розробка проектно-конструкторської документації___у відповідності до державних



будівельних норм та правил. Згідно п.6 Розділу 4 «Подання проектів» Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва проект відноситься до проектів, які не фінансуються за рахунок Громадського бюджету, а саме: «Суперечить чинному законодавству України».Працівниками адміністрації Інгульеького району разом із проектантом здійснено попередні заміри тротуару для визначення вартості реалізації проекту, орієнтовна вартість робіт по ремон ту тротуару склала 73QQQ0 гривень (Додаток №1 -  дефектний акт, додаток №2- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва). Для узгодження внесених змін у вартість реалізації проекту зв’язатися з автором проекту Матвесвим В.А. не надалося можливості(не відповідає на телефонні дзвінки та email з 01.07.2019).Відповідно до розділу 5 п.5 «Положення про громадський бюджет м.Миколаєва» «У рай відсутності достатньої інформації для проведення експертизи відповідальний орган Миколаївської міської ради в телефонному режимі або електронною поштою звертається до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів. У разі відсутності достатньої інформації для проведення оцінки проекту члени Гкснертної групп в телефонному режимі або електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за письмовою згодою авторів проекту» тап.6__«У разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект уподальшому не розглядається». Т ому даний проект є таким, який у подальшому не розглядається.
І.В, Волков

11.1.11/6 керівника виконавчого органу 
Миколаївської міської ради



І Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр. 40_СД_ДФ_2-1 -1

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Адміністрація Інгульського району Миколаївської 
міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

"_____” ____________________________ 20__р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по вул. Вінграновського від буд. N937 до буд. 
№128 по вул. Космонавтів в Інгульському районі м. Миколаєва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 ...... 5

1
Тротуар

Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну мЗ 20
2 Нарізання швів у асфальтобетоні м шва ЗО
3 Розбирання монолітних бетонних фундаментів мЗ 1,5
4 Розбирання бортових каменів м ЗО
5 Улаштування корит напівкоритного профілю вручну, м2 662

6
глибина корита до 250 мм
Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня ПНІВ 4

7
більше 34 см
Перевезення грунту до 5 км т 99,3

8 Навантаження сміття вручну т 32,69
9 Перевезення будівельного сміття самоскидами на т 32,69

10
відстань 20 км
Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних кільце 2

11
колодязів на залізобетонні, висота кільця 80 мм 
Плити перекриття кілець ПП 10-2 шт 2

12 Кільця опорні КОб залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 
1
Люк чавунний для колодязів легкий

шт 2

13 шт 2
14 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу м 407
15 Стійки залізобетонні (ЖС-2,4/І_=2400мм) шт 170
16 Установлення бортових каменів бетонних і м 233

17
залізобетонних при інших видах покриттів 
Камені бортові, БР100.30.15 шт 233

18 Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із пщс м2 662
19 Улаштування одношарових асфальтобетонних м2 662

20

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або м2 662
виключати до норми 18-46-1 до 4 см 
Суміші асфальтобетонні гарячі тип В, марка 1 т 63,2872

Склав ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

П е р е в ір и в ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3 4 0) укр. 40_СД_ССР
Форма № 5

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 
( назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 726,040 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження)

20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по вул. Вінграновського від буд. №37 до буд. №128 по вул. Космонавтів в Інгульському районі
м. Миколаєва

Складений в поточних цінах станом на 9 липня 2019 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.грн.

№ кошторисів і Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів будівельних устаткування, інших загальна
п/п кошторисних інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат робіт меблів та витрат вартість

розрахунків інвентарю
1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 2-1 Капітальний ремонт тротуару приватного сектору по вул. 

Вінграновського від буд. №37 до буд №128 по вул. Космонавтів в 
Інгульському районі м. Миколаєва

546,228 546,228

Разом по главі 2: 546,228 _ _ 546,228
Разом по главах 1-7: 546,228 - - 546,228
Разом по главах 1-8: 546,228 - - 546,228
Разом по главах 1-9: 546,228 - - 546,228

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на - - 8,193 8,193

1:2013 Дод. К п. технічний нагляд) (1,5 %)
44

Разом по главі 10: - - 8,193 8,193



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.0) укр. - 2 - 40_СД_ССР

3

4

5

ДСТУ БД. 1.1- 
1:2013 Дод. Кп.

52
ДСТУ БД.1.1- 

1:2013 Дод. Кп.
53

ДСТУ Б Д 1.1- 
1:2013 Дод. Кп.

54

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
Вартість проектних робіт

Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)

Кошти на здійснення авторського нагляду

- -

27,000

3,365

4.050

27,000

3,365

4,050

Разом по главі 12: _ _ 34,415 34.415
Разом по главах 1-12: 546,228 - 42,608 588,836

ДСТУБД.1 1- Кошторисний прибуток (П) 13,716 - - 13,716
1:2013 п.5.8.16
ДСТУ БД.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 2,481 2,481
1:2013 п.5 8.16 організацій (АВ)

Разом 559,944 - 45,089 605,033
ДСТУ БД.1.1- Податок на додану вартість - - 121,007 121,007
1:2013 п.5.8.16

а/и 1 сс опс 70Д 0/0

Керізник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


