
Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і          
вул. Солідарності  від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» 
 

 

 Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі 

позитивного експертного звіту ТОВ «ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ» від 

05.03.2021р. № 0005-21Е, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити проектно-кошторисну документації по об’єкту 

«Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і         

вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі». 

Техніко-економічні показники відповідно до експертного звіту наступні: 

Показник Од. 

вимі

ру 

Кількість 

всього 

По чергах 

І ІІ ІІІ 

Вид будівництва Реконструкція 

Загальна кошторисна 

вартість будівництва в 

поточних цінах станом 

на 25.02.2021р. складає,  

в тому числі: 

- І пусковий комплекс 

- ІІ пусковий комплекс 

Із них: 

 

тис. 

грн. 

 

205151,805 

 

3549,850 

 

157883,293 

 

 

 

80474,068 

77409,225 

 

43718,662 

 

 

 

21376,825 

22341,837 

- будівельні роботи 

в тому числі: 

- І пусковий комплекс 

- ІІ пусковий комплекс 

тис. 

грн. 

158034,610 2835,590 120154,311 

 

57639,433 

62514,878 

35044,709 

 

17064,201 

17980,508 

- устаткування 

в тому числі: 

- І пусковий комплекс 

- ІІ пусковий комплекс 

тис. 

грн. 

2024,165 6,809 2017,356 

 

2003,585 

13,771 

- 

 

- 

- 



- інші витрати 

в тому числі: 

- І пусковий комплекс 

- ІІ пусковий комплекс 

тис. 

грн. 

45093,030 707,451 35711,626 

 

20831,050 

14880,576 

8673,953 

 

4312,624 

4361,329 

Довжина трамвайної 

колії 

м 2010,318 - 1509,568 500,75 

Ширина трамвайного 

шляху: 

- двоколійного 

- одноколійного 

м - -  

 

6,084 

3,8 

 

 

 

3,8 

Довжина проїзної 

частини, що підлягає 

реконструкції 

м 1960,75 - 1460,0 500,75 

Ширина проїзної 

частини, що підлягає 

реконструкції 

м - - 5,1 5,1 

Кількість смуг руху шт. - 2 2 2 

Ширина проїзної 

частини в’їздів 

м - - 3,75-6,0 3,75-7,0 

Ширина тротуару м - 2,25 2,25 3,0 

Ширина велосипедної 

доріжки 

м - - - 2,5 

Тип покриття Удосконалений капітальний 

Площа покриття 

проїзної частини 

м² 23162,20 - 17475,0 5687,20 

Площа покриття в’їздів м² 1097 - 447,50 650,0 

Площа тротуарів м² 12070,75 2613,0 6835,75 2622,0 

Площа велосипедної 

доріжки  

м² 1020,0 - - 1020,0 

Площа зеленої зони м² 730,0 - - 730,0 

Тривалість будівництва, 

в тому числі пускові 

комплекси: 

- перший 

- другий 

міся

ці 

14,5 0,5 8,5 

 

 

3,5 

5,0 

5,5 

 

 

2,0 

3,5 

Клас наслідків (відпові-

дальності) об’єкту 
СС2 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. 

 

 

Міський голова        В.В. Буряк 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 
затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 
вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності  від 
вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» 
 
 
 Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів 

будівництва і проведення їх експертизи, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», а саме «Проекти 

будівництва затверджують виконавчі органи міських рад за погодженням з  

обласною держадміністрацією – щодо об´єктів, які належать до сфери 

управління відповідної ради та реалізуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету, загальною кошторисною вартістю від 120 млн. грн.», на підставі 

позитивного експертного звіту ТОВ «ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ» від 

05.03.2021 № 005-21Е, враховуючи лист Запорізької обласної державної 

адміністрації від 18.03.2021 № 02255/08-25, виконавчий комітет Запорізької 

міської ради затверджує проектно-кошторисну документацію по об’єкту  

«Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і     

вул. Солідарності  від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі».  

 Загальна кошторисна вартість об’єкту будівництва становить 

205151,805 тис. грн. 
 
 
Директор комунального підприємства 

«Управління капітального будівництва»    А.А. Бушов 


