КАРТКА-АПЕЛЯЦІЯ
ПРОЄКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК
КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ В 2021 РОЦІ
1. Коротка назва проекту: «Світло на Військбуд»
2. Включено до реєстру поданих проектів за №: 111
3. Назва виконавчого органу Запорізької міської ради, яким було
заповнено картку аналізу проекту: Департамент інфраструктури та
благоустрою.
4. Висновок відповідно до п. 13 картки аналізу проекту: негативний
Копія картки аналізу проекту. реалізація якого відбуватиметься за
рахунок коштів Громадського бюджету в 2021 році додається.
5. Обґрунтування щодо непогодження з висновками виконавчого органу
Запорізької міської ради (пояснення та пропозиції щодо непогодження
з висновками):
Щодо приведеної аналогії
В картці аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок
коштів Громадського бюджету в 2021 році (далі - Картка аналізу)
департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (далі Департамент) зазначає, що в 2018 році по аналогічному об’єкту було
розроблено проєктно-кошторисну документацію загальна кошторисна
вартість якого склала 2 672,761 тис. грн. Приводячи таку аналогію
Департамент вказує на неможливість реалізувати проект № 111 «Світло на
Військбуд» (далі - Проект №111) в сумі 1,0 млн. грн., посилаючись на п. 2.3
Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого
рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін до Положення
про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (далі - Положення).
Під час складання Проекту №111 за основу було взято орієнтовну
вартість влаштування однієї точки вуличного освітлення, зазначеної в
Примірному ціннику типових робіт для підготовки проектів Громадського
бюджету, розміщеного на сайті Ьйрз://2р.§оу.иа/ (далі - Примірник цін), яка
складає 24 035,11 грн. (з урахуванням витрат від проектування до введення в
експлуатацію).
Виходячи із зазначеної в Примірнику цін вартості було прораховано
орієнтовну кількість світлоточок, які можна влаштувати на 1,0 млн. грн. за
наступним розрахунком:
Кс—Вмах/Вточ
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Кс=1 000 000/24 035,11=41,6
Кс=41 світлоточка
де Вмах- максимальна вартість великого проекту;
Вточ —орієнтовна вартість влаштування 1-ї світлоточки вуличного
освітлення, зазначеної в Примірному ціннику.
Розрахувавши
кількість
світлоточок,
виходячи
з
технічних
можливостей прокладки ліній та потреб мешканців було підібрано найбільш
відповідні території під влаштування освітлення.
В експертному звіті ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18
від 12.12.2018, на котрий також посилається Департамент, зазначено технікоекономічні показники приведеного в аналогію проекту. Зазначеним проектом
передбачено монтаж 74 нових опор, 98 шт. світильників, 2,465 км проводу.
З цього вбачається, що проект з такими показниками, які в середньому
в 2 рази більше ніж розраховані для Проекту №111, не може бути
приведеним в аналогію.
Щодо дублювання адреси
Департамент зауважує, що в Проекті №111 дублюється будинок №13,
який охоплений розробленим проектом будівництва мереж освітлення.
З цього зауваження повідомляю, що в приватному секторі вул.
Військбуд на котрий вже розроблено ПКД відсутній житловий будинок №13.
За адресою вул. Військбуд, 13 знаходиться Запорізький навчальновиховний комплекс №19, який розмішується в зоні середньоповерхової
житлової забудови (в межах колишнього військового містечка). В докази
цьому надано скріншот сайту ЗНВК №19, де в розділі «Контакти»
зазначається адреса саме Військбуд, 13.
В наданих за інформаційним запитом графічних матеріалах по
розробленому проекту будівництва мереж освітлення для приватного сектору
вул. Військбуд відображено будинок №13, що не відповідає дійсності та є
помилкою у створених кресленнях.
Щодо вартості витрат
Департамент зазначає, що наприкінці 2019 року за зверненнями
депутатів було прораховано орієнтовні витрати на проектування мереж
освітлення по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 90,
91, 97, які склали 255,6 тис. грн., а орієнтовна вартість робіт складатиме
більше ніж 2,5 млн. грн. Департамент вказує раніше прораховану суму для 15
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будинків, однак Проектом №111 передбачається освітлення для половини з
переліченого. Декілька адрес Проекту №111 має спільну прибудинкову
територію в нижченаведеному порядку, тобто розрахунок орієнтовної
вартості витрат потрібно проводити не для кожного будинку окремо, а
враховувати їх розташування.
1. 67;
2. 70,87;
3. 88,90;
4. 91;
5. 93,9 5 ,9 7 ;
6. 13.

Не зрозуміло яким чином Департамент розраховував орієнтовну
вартість проектних робіт за депутатськими зверненнями: які вихідні
величини брали для розрахунку? Чи враховували наявність спільного
подвір’я? Чи проводився виїзд по переліченим адресам?
Щодо виконання робіт в два етапи
Департаментом наголошується необхідність виконання робіт в два
етапи, перший з котрих це приватний сектор вул. Військбуд в межах
будинків №1-65 та другий етап внутрішньоквартальні території будинків, що
перелічені в Проекті №111 та інші, де не побудовано освітлення.
Як зазначається в Картці аналізу проектна документація на приватний
сектор розроблена у 2018 році. До сьогоднішнього часу з причин великої
вартості будівельних робіт та обмеженого бюджетного фінансування проект
не реалізовано. Враховуючи зростання цін на матеріали та зміну мінімальної
заробітної плати даний проект необхідно коригувати, що також потребує
оплати та збільшить кошторисну вартість.
В разі розробки великого проекту на будівництво мереж освітлення по
всіх адресах, що не охоплені існуючим проектом отримаємо той самий
випадок - за великої вартості (більше ніж 2,5 млн. грн.) проект не отримує
фінансування з міського бюджету та з часом буде потребувати коригування з
оплатою цих робіт за результатами котрих кошторисна вартість значно
зросте.
Щодо відсутності висновків і погоджень
Умовами Положення не передбачено обов’язкової наявності погоджень
від відповідних органів.
Щодо майбутніх витрат на утримання та ремонт
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Відповідно до п. 2.3 Положення можуть бути профінансовані проекти,
які не передбачають витрат на утримання та обслуговування, річний обсяг
яких перевищує вартість реалізації проекту.
Як вбачається з наданої від КП «Запоріжміськсвітло» інформації в
листі з вих. №8п від 07.08.2020 середньорічна вартість утримання та ремонту
однієї світлоточки на рік становить 1460,78 грн. та однієї одиниці ізольованої
повітряної лінії 48,70 грн. Копія листа додається
При будівництві близько 40 світлоточок та орієнтовною протяжністю
мереж 1200 м середньорічна вартість обслуговування складає 116 871,2 грн.,
що задовольняє вимогам Положення.
Виходячи з наявних недоліків в приведених Департаментом сумах
вартості розробки проєктно-кошторисної документації та походження
вихідних величин для їх розрахунків, розбіжностей та нерозумінням зі
сторони Департаменту розміщення адрес по вул. Військбуд, спираючись на
розрахунки, сформовані за даними Примірника цін, який служить для
підготовки проектів Громадського бюджету
прошу вважати висновки
Картки аналізу як такі, що не відповідають фактичним даним та допустити
Проект №111 до голосування.
Додатки: - копія картки аналізу проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок
коштів Громадського бюджету в 2021 році на 7 арк. в 1 прим.;
- скріншот сайту гр.§оу.иа з відображенням наявності примірного ціннику
типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету на 1 арк. в 1
прим.;
- примірний цінник типових робіт для підготовки проектів Громадського
бюджету з сайту гр.доу.иа на 2 арк. в 1 прим.;
- копія експертного звіту ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від
12.12.2018 на 3 арк. в 1 прим.;
- скріншот розділу «Контакти» сайту ЗНВК №19 на 1 арк. в 1 прим.;
- копія листа КП «Запоріжміськсвітло» вих. №8п від 07.08.2020 на 1 арк. в 1
прим.

Автор проекту

В.В. Литкін
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КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮ ДЖЕТУ
В 2021 РОЦІ
РОЗДІЛ І.
АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ
ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ
(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєст ру поданих проектів)
Відповідальний: Координаційна рада з питань Громадського бюджету;
Зміст заходу гперевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви.
1. Включено до реєстру поданих проектів за №

1

1

1

2.Бланк-заявазаповнена згідно з вимогами щодо повноти і правильності, отже, немає
необхідності запрошувати у автора додаткову інформацію.
а) так
б) ні (які недоліки? яких даних недостатньої)

3. Автор (необхідну відповідь підкреслити)
а) заповнив бланк-заяву, надавши додаткову інформацію (які пункти?)

б) не надав додаткову інформацію (чому?)

4. Висновок щодо передачі до відповідного виконавчого органуЗапорізької міської ради
для аналізу бланку-заяви за змістом :
а) так (назва виконавчого органуЗапорізької міської ради )
Департамент
інфраструктури
та
благоустрою
Запорізької
міської
ради_________ _____________ _________________________ _________ ____________________
б) ні (обґрунтування)

РОЗДІЛ II.
АНАЛІЗ ЗМ ІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
(заповнюється лише по тих бланках-заявах, які відповідно до п.4 попереднього розділу
мають висновок «так»)
Відповідальний: Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської
ради
(виконавчий орган Запорізької міської ради, визначений в пп.а) п.4 попереднього розділу)
Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації
1. Бланк-заява містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції
завдання з точки зору змістовності.
а) так
б) ні (чому?)
Проектом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівництво
мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд,
67. 70. 87, 88, 90, 91. 93, 95, 97, 13 в межах 1,0 млн.грн.
Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті
Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін
до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть
бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5
Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати
1,0 млн.грн.
Зазначаємо, що в 2018 роиі по аналогічному о б ’єкту за рахунок коштів бюджету
розвитку міста було розроблено проектно-кошторисну документацію на о б ’єкт
«Будівниитво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд. 1-65 у м. Запоріжжі»,
загальна кошторисна вартість якого склала 2 672,761 тис.грн. в цінах 2018 року,
експертний звіт Д П «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018.
Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та
ресурси, реалізація даного проекту у 2021 роиі збільшиться орієнтовно до 3,0 - 3,5
млн.грн.
Також, зауважуємо, що в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул.
Військбуд. 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.
Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів,
мешканців міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському
району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектно-кошторисної
документації
по
о б ’єкту
«Нове
будівництво
зовнішнього
освітлення
на
внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд, 67, 70, 72, 73, 74. 75. 76. 77, 78, 79,
87. 88. 90. 91. 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектнокошторисної документації склали 255,600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по
даному о б ’єкту буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.
Орієнтовна вартість робіт по о б ’єкту складе більше 2.5 млн.грн.
Враховуючи, то наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському
районі м. Запоріж жя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи
виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд.
№ 67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву
зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, ие призведе до зайвого витрачання
бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.
Розуміючи необхідність експлуатації вулично-шляхової мереж і міста у
відповідності до встановлених будівельних норм та державних стандартів,

Департаментом опрацьовуються можливості реалізації проектів з залученням різних
джерел фінансування (кошти державного та місцевого бюджету, інші кошти та
надходження незаборонені чинним законодавством). Так, у поточному уоиі було
підготовлено пропозиції по проектах, шо можуть бути профінансовані у 2020 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих території. У зазначеному переліку
враховано проект «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у
м. Запоріжжі».
Слід зазначити, шо розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020
№891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на -здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
бюджету міста Запоріжжя передбачено субвенцію, зокрема, на реалізацію робіт по
о б ’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м.
Запоріжжі» у розмірі 2 563,822 тис, грн.
Отже, реалізація проекту №111 суперечить вимогам Положення.
2. Інформацію, що міститься в бланку-заяві, було доповнено Автором. Бланк містить всю
інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції завдання з точки зору
змістовності
а) так
б) ні {чому?)

3. Запропонований проект входить до повноважень органів місцевого самоврядування
а) так
б) ні {чому?)

4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі рішенням
Запорізької міської ради та її виконавчого комітету.
а) так
б) ні (чому?)

5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого
проекту:
а) це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного
проекту за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;
б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких можливо
здійснювати реалізацію відповідного проекту за
рахунок коштів бюджету міста
Запоріжжя (обґрунтування)

в) не стосується.
6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом не більше 12 місяців:
а) так
б) ні (чому?)

Проект будівництва мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних
територіях по вул. Військбуд. 67. 70, 87, 88, 90, 91. 93, 95, 97, 13 передбачає розробку
проектно-кошторисної документації (попереднє отримання погоджень та технічних
умов), проведення експертизи проектно-кошторисної документації, проведення
конкурсної процедури закупівлі робіт, отримання повідомлення на початок робіт,
проведення будівельно-монтажних робіт, отримання сертифікату про завершення робіт
та введення об ’єкту в експлуатацію.
Враховуючи, шо наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському
районі м. Запоріжжя не побудовано, а також; значний обсяг робіт, за доцільне роботи
виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд.
№ 67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву
зовнішнього освітлення селища Військбуд недоцільно, це призведе до зайвого витрачання
бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.
7. Витрати за кошторисом, призначеного на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) з зауваженнями (необхідно внести або уточнити їх, використовуючи для обґрунтування
дані, наведені в таблиці нижче)
Складові завдання
1.
Розробка
проектно-кошторисної
документації
(попереднє
отримання
погоджень та технічних умов)
2. Проведення
експертизи
проектнокошторисної документації
3.
Будівельно-монтажні
роботи
(будівництво
мереж
зовнішнього
освітлення
на
внутрішньоквартальних
територіях по вул. Військбуд)
4. Витрати на подальше утримання в
належному технічному стані проектних
мереж зовнішнього освітлення (утримання
та своєчасний ремонт мереж зовнішнього
освітлення, оплата спожитої електричної
енергії
для
функціонування
мереж
зовнішнього освітлення).

Витрати, сума грн.

Загальна с у м а ......... грн.
Обґрунтування:

8. Висновок, стосовно технічних можливостей виконання запропонованого завдання:
а) позитивний
б) негативний (чому?)
Враховуючи, шо наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському
районі м. Запоріж жя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи
виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд.
№ 67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву

зовнішнього освітлення селища Військбуд недоиільно, ие призведе до зайвого витрачання
бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.
в) не стосується

9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті
законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний
б) негативний (чому?)
Проектом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівниитво
мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд,
67. 70, 87. 88. 90, 91. 93, 95, 97, 13 в межах 1.0 млн.грн.
Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті
Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін
до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі Положення), за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть
бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5
Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати
1,0 млн.грн.
Зазначаємо, що в 2018 роиі по аналогічному о б ’єкту за рахунок коштів бюджету
розвитку міста було розроблено проектно-кошторисну документацію на о б ’єкт
«Будівництво мереою зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі»,
загальна кошторисна вартість якого склала 2 672.761 тис.грн. в цінах 2018 року,
експертний звіт Д П «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №08-0931-18 від 12.12.2018.
Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, цін на матеріали та
ресурси, реалізація даного проекту у 2021 роиі збільшиться орієнтовно до 3,0 — 3,5
млн.грн.
Також, зауважуємо, шо в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул.
Військбуд, 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.
Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів,
мешканців міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському
району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектно-кошторисної
документації
по
о б ’єкту
«Нове
будівниитво
зовнішнього
освітлення
на
внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд, 67. 70, 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78, 79,
87. 88. 90, 91, 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектнокошторисної документації склали 255.600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по
даному о б ’єкту буде визначено після розробки проектно-кошторисної документами.
Орієнтовна вартість робіт по о б ’єкту складе більше 2,5 млн.грн.
Враховуючи, шо наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському
районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи
виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд.
№ 67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву
зовнішнього освітлення селища Військбуд недоиільно. ие призведе до зайвого витрачання
бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.
Отже, реалізація проекту №111 суперечить вимогам Положення.
10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого завдання в
контексті законодавчих вимог щодо економії:
а) позитивний
б) негативний (чому?)

Заявником проекту не надано зведений кошторисний розрахунок па будівництво
мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд,
67.70. 87. 88. 90. 91. 93. 95. 97. 13.
Відсутні підтвердні розрахунки на розробку проектно-кошторисної документації
(попереднє отримання погоджень та технічних умов), проведення експертизи проектнокошторисної документації, також відсутні підтвердні документи щодо вартості
матеріалів, виробів, обладнання та будівельно-монтажних робіт.
Окрім цього. в меж ах проекту не враховано витрати на подальше технічне
обслуговування та своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.
в) не стосується

11. Висновки і погодження/узгодження з іншими виконавчими органами Запорізької
міської ради стосовно можливості реалізації завдання (наприклад, погодження з
департаментом архітектури та містобудування міської ради і т.д.), ситуації та умов, в яких
реалізація завдання може суперечити/перешкоджати реалізації інших завдань або міських
інвестиції, які стосуються даної земельної ділянки/території або будинку
Відсутня інформація щодо погодження наданого проекту з районною
адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району; комунальним
підприємством електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло». в
господарському віданні якого, зокрема, перебувають об'єкти зовнішнього освітлення
міста; балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.
12. Чи реалізація запропонованого завдання передбачає витрати
(наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)

в майбутньому

а) так (які у річному вимірі?)
В меж ах проекту не враховано витрати на подальше технічне обслуговування та
своєчасний ремонт мереж зовнішнього освітлення.
б) ні
13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які
допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити
реалізації завдання та інші зауваження, що є ваоїсливими для реалізації запропонованого
завдання):
а) позитивні
б) негативні
Обгрунтування/зауваження:
Проектом №111 «Світло на Військбуд» пропонується виконати будівництво
мереж: зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Військбуд,
67. 70. 87. 88. 90. 91. 93. 95. 97, 13 в межах 1.0 млн.грн.
Відповідно до пункту 2.3 Положення про Громадський бюджет у місті
Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2019 №51 «Про внесення змін
до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» (зі змінами) (далі Положення). за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть
бути профінансовані проекти, які не суперечать діючим програмам, та згідно пункту 2.5
Положення, зокрема, орієнтовна вартість одного великого проекту не має перевищувати
1.0 млн.грн.

Зазначаємо, шо в 2018 роиі по аналогічному о б ’єкту за рахунок коштів бюджету
розвитку міста було розроблено проектно-кошторисну документацію на о б ’єкт
«Будівниитво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд. 1-65 у м. Запоріжжі»,
загальна кошторисна вартість якого склала 2 672.761 тис.грн. в иінах 2018 року,
експертний звіт Д П «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» № 08-0931-18 від 12.12.2018.
Враховуючи зростання рівня заробітної плати у будівництві, иін на матеріали та
ресурси, реалізація даного проекту у 2021 році збільшиться орієнтовно до 3.0 — 3.5
млн.грн.
Також, зауважуємо, шо в проекті будівництва зовнішнього освітлення по вул.
Військбуд. 1-65 вже враховано освітлення біля будинку №13.
Окрім цього, наприкінці 2019 року, за зверненнями депутатів різних рівнів,
мешканців міста, районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському
району, було орієнтовно розраховано витрати на розробку проектно-кошторисної
документації
по
о б ’єкту
«Нове
будівниитво
зовнішнього
освітлення
на
внутрішньоквартальній території по вул. Військбуд. 67. 70. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79,
87. 88, 90. 91. 97 у м. Запоріжжя», а саме витрати тільки на розробку проектнокошторисної документації склали 255.600 тис.грн. Обсяги та загальну вартість робіт по
даному о б ’єкту буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації.
Орієнтовна вартість робіт по о б ’єкту складе більше 2.5 млн.грн.
Враховуючи, шо наразі зовнішнє освітлення селища Військбуд у Шевченківському
районі м. Запоріжжя не побудовано, а також значний обсяг робіт, за доцільне роботи
виконати в два етапи, а саме на ділянці від буд. № 1 до буд. № 65 та на ділянці від буд.
№ 67 до буд. №97. Більш незначними частинами виконувати роботи по будівництву
зовнішнього освітлення селища Військбуд недоиільно. ие призведе до зайвого витрачання
бюджетних коштів на розробку проектно-кошторисної документації, проведення
експертизи проектно-кошторисної документації та інші супутні витрати.
Розуміючи необхідність експлуатації вулично-шляхової мережі міста у
відповідності до встановлених будівельних норм та державних стандартів.
Департаментом опрацьовуються можливості реалізації проектів з залученням різних
джерел фінансування (кошти державного та місцевого бюджету, інші кошти та
надходження незаборонені чинним законодавством). Так, у поточному роиі було
підготовлено пропозиції по проектах, шо можуть бути профінансовані у 2020 роиі за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих території. У зазначеному переліку
враховано проект «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд. 1-65 у
м. Запоріжжі».
Слід зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020
№891-р «Про розподіл у 2020 роиі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
бюджету міста Запоріжжя передбачено субвенцію, зокрема, на реалізацію робіт по
о б ’єкту «Будівниитво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд. 1-65 у м.
Запоріжжі» у розмірі 2 563.822 тис.грн.
Також слід зазначити, шо відсутня інформація щодо погодження наданого
проекту з районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району;
комунальним_____ підприємством_____ електромереж
зовнішнього_____ освітлення
«Запоріжміськсвітло». в господарському віданні якого, зокрема, перебувають о б ’єкти
зовнішнього освітлення міста: балансоутримувачами мереж електропостачання тощо.
Отже, враховуючи виї
' ія заявленого проекту №111 «Світло на
Військбуд» суперечить вимог
М.Г.Байло
(дата)

(ПІБ керівника структурного підрозділу
Запорізької міської ради, визначений
в пп.а) п.4 попереднього розділу)
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Другие закладки

• ремонт тротуарів
• вуличне освітлення
•
•
•
•

ремонт доріг
естетичне облаш тування міста
облаш тування зон від починку
інше

4. Місце реалізації проекту: вкажіть місцезнаходження об'єкту ваш ого проекту — адресу, назву установи, кадастровий номер
земельної ділянки. Якщо ви не знаєте кадастрового номеру ділянки, скористайтеся публічною кадастровою картою України.
5. Опис проекту: коротко опиш іть проблему та запропонуйте заходи щодо її виріш ення, обґрунтуйте мету реалізації проекту та
очікувану користь. П иш іть л аконічно та по суті.
6. Оберіть тип проекту за вартістю:
• малий проект — до 400 тис. грн
• великий проект — до 1 млн грн
7. Орієнтовна загальна вартість проекту: вкажіть орієнтовну вартість реалізації проекту с урахуванням всіх складових —
матеріалів, робіт, доставки, тощ о. Врахуйте резерв кош тів у розмірі 10% від вартості проекту для покриття ризиків, пов'язаних зі
зростанням цін тощо. Якщо проект передбачає проведення будівельних робіт, закладіть також кош ти на виготовлення
проектно-кош торисної документації щ онайм енш е у розмірі 10% від вартості робіт.
П рим ірний ц ін н и к типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету
8. Список підтримки проекту: скачайте і роздрукуйте бланк-заяву і підписні листи. Роздрукуйте всі сторінки, якщ о вам необхідно
зібрати 150 підписів на підтрим ку великого проекту або 10 перш их сторінок файлу, якщ о вам необхідно зібрати 100
підписів. Зберіть підписи на підтрим ку свого проекту серед родичів, друзів, колег, сусідів. Не варто збирати більше підписів,
адже вони не враховуються при визначенні проєктів-переможців, а лиш е виступають прохідним порогом для участі.
9. Інша інформація: обов'язково додайте обґрунтування проекту, розрахунки, креслення, фотографії, мапи та інш у інформацію,
яка допоможе оцінити проект.
10. Інформація про автора проекту: заповніть відомості про себе. Ця інформація використовується лиш е для підтвердження
вашої особи і не буде публікуватися. Заповніть і підпиш іть згоду на обробку персональних даних.
11. Відмітьте галочками правильні відповіді на питаня.

3. Подання проекту на платформі «Громадський бюджет»
Зареєструйтеся на платформі «Громадський бюджет», для цього перейдіть за посиланням:

®

є

:

4» 0 Г® V
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18.08.2020

Примірний цінник типових робіт для підготовки проектів Громадського бюджету
№

Найменування

Одиниця виміру

Орієнтовна вартість, грн

Інфраструктура та благоустрій
Поточний ремонт - 643,00

Ремонт дорожнього покриття та тротуарів
1 (асфальтобетон)

м2

Капітальний ремонт -

Встановлення бордюрів бетонних (бортовий
2 камінь)

м

575

3 Встановлення бордюрів тротуарних

м

408,6

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
4 фігурних елементів ( плитка тротуарна)

м2

від 250,00*

5 Встановлення лави паркової зі спинкою

од.

від 1500,00*

6 Встановлення лави паркової без спинки

од.
м2

208,00*

7 Послуги з влаштування хідників

-

8 Встановлення урни для сміття

шт.

950,00*

9 Встановлення чавунної урни для сміття

шт.

450,00*

Встановлення металевих декоративних стовпчиків
10 (висота 130 см або 170 см)

т

11 Встановлення металевої огорожі (висота 130 см)

м

12 Складання проектно-кошторисної документації

послуга

13 Встановлення секційного паркану (висота 1м)

52,00*

м

63,00*

14 (огорожі)

м2

38,00*

15 Майданчик під контейнерів для сміття

од.

згідно ПКД

од.

16500,00-24000,00

Послуги з фарбування елементів благоустрою

Орієнтована вартість заміни 1-го світлофору
16 (опора та табло)
Озеленення
1 Викошування газонів

100 м2

128,00

од.

751,00

Звалювання (зрізування) дерев з використанням
2 автовишки
3 Корчування пнів

од.

1350,00-1790,00

4 Вартість садіння 1-го куща

од.

150,00*-420,00*

5 Вартість садіння 1-го дерева

од.

300,00*-780,00*

6 Ліквідація стихійного звалища

500,00

Вартість саджанця дерева
7 листяного

Згідно Наказу Міністерства
од.

будівництва, архітектури

Посадка кущів із заготовкою

та

саджанця вручну (без вартості

житлово-комунального

8 саджанця)

од.

Посадка квітів (без вартості
9 розсади)
10 Вартість квіткової розсади

10.04.20106 № 105,
100 од.
од.

Звалювання (зрізування) дерев
11 вручну

господарства України від
Галузевих комунальних
норм України (норми часу
виробітку на роботи з

од.

озеленення), ДСТУ БД

Посадка дерев із заготовкою

2.4.18-2014 (Благоустрій.

саджанця вручну (без вартості

Озеленення)

12 саджанця)

од.

Влаштування газонів (із завезенням
13 грунту)

100 м2

Влаштування газонів (без
14 завезенням грунту)

100 м2

Складання проектно-кошторисної
15 документації

послуга
Мала архітектура

Влаштування прибудинкового
1 дитячого майданчика, 5-6 елементів

од.

від 100000,00

од.

280000,00

од.

48800,00

Влаштування дитячого ігрового
2 комплексу (мікрорайон, сквер)
Зупиночний комплекс зупи
3 громадського транспорту
Складання проектно-кошторисної
4 документації

послуга

10% від загальної суми

Освітлення
Влаштування 1-ї точки вуличного
1 освітлення

24035,11**

* без урахування вартості витратних матеріалів
** з урахуванням витрат від проектування до
введення в експлуатацію

Відповідальні особи, які будуть консультувати авторів проектів
ПІБ
Тьор Світлана Олексіївна

Посада
Начальник ПТО КРБП

Контактний телефон
(061)764-38-41

«Зеленбуд»
Сліпченко Ольга

Інженер КП «Титан»

(061)228-34-04

Кочергін Олексій

Головний інженер КП

(061)717-18-50

Григорович

«Запоріжміськсвітло»

Костянтинівна

М ін іс т е р с т в о р е г іо н а л ь н о г о р о зв и т к у , б у д ів н и ц т в а т а
ж и т л о в о -к о м у н а л ь н о г о го сп о д а р ст в а У к р аїн и
—
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
г ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОГДЕРЖАВНОІ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ДП “З П ^ Ш К Ї В Д Е К С І їр ^ ^

ФІЛІЯ ДП „УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА” У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
•тел./факс (061)224-06-76. тел.(061)224-06-70
Е-шаіІ: 2арогіг^ік1Ье@Ьоітаі1.сот

69001,Україна, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42
\¥\у'№.икгЬисІех.ог§.иа

рСо^л.#,е^іорЕ'філії
/р^'^^^^^йе^Ш |сспертиза”
ц у Зап6щзи«^@ 6ласті
II •^
і Пуципшна І.В
місто Запоріжжя
№08-0931-18

ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТ
щодо розгляду нросктної документації в частині міцності, надійності довговічності об’єкту
будівництва та кошторисної частини проекту будівництва
За робочим проектом
«Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі»
Клас наслідків (відповідальності) - СС1
Замовник будівництва

Департамент інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Гснсральний проектувальник

КП «Запоріжміськсвітло»

За результатами розгляду проектної документації та зняття зауважень в робочом
порядку встановлено, що зазначена Документація розроблена з дотриманням вимог д<
міцності, надійності, довговічності об’єкту будівництва та кошторисної частини проект
будівництва і мас такі техніко-економічні показники:
' ' : '
г

Показники

Одиниці виміру
Нове будівництво

Вид будівництва
Заявлена кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 10.12.2018,
і в тому числі:______________________________
будівельні роботи
устаткування
інші витрати
Термін будівництва
Річні витрати електроенергії
Кількість світильників світлодіодних ІЛШ 50 Вт
Довжина кабелю С1ГІ 4x35 мм
Кількість опор, в тому числі:
- зі стійок СВ 105
- металевих гранованих конічних ОГК

І
і

тис, грн
тис, грн
місяців
тис. кВт*год.
шт.

шт.

Обоє ’я зковий додаток до експертного т т у на 2-х аркушах.

Головний експерт проекту

уцишина І.В,
(АЕ №004323)

Відповідальний експерт проекту

ерехова Л.І.
Е №005087)
Рее ГрАПіВ

V*.

Серія ДП № 5 6 9 6 3 9

Кількість

ЛЕГ.»

З

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

у

т

Д ЕРЖ А В Н Е П ІД П РИ Є М С ТВ О
"С П Е Ц ІА Л ІЗО В А Н А ДЕРЖ А ВНА ЕК С П Е РТ Н А О РГА Н ІЗА Ц ІЯ Ц Е Н Т РА Л ЬН А С Л У Ж БА У К РА ЇН С Ь К О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї
БУ Д ІВ Е Л ЬН О Ї Е К С П Е Р Т И ЗИ "
Ф ІЛ ІЯ Д П „У К РД Е РЖ Б У Д Е К С П Е РТ И ЗА ” У ЗА П О РІЗЬ К ІЙ О БЛ А С ТІ
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 42 тел. 061-224-06-70
Е-таі1: гарогІ2.ис1Ье@,Ь о І т а і 1. с о т

№

від 14Л2.2018р.
Д епартам ент інф раструктури та
благоустрою Запорізької міської ради

Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області виконано
експертизу проектної документації по робочому проекту: ''Будівництво
мереж зовніш нього освітлення по вул. Військбуд, 1-65 у м. Запоріжжі"
(договір №08-0931-18 від 28 листопада 2018р.) та надано експертний звіт
№ 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року.
В таблиці техніко-економічних показників до експертного звіту № 080931-18 від 12 грудня 2018 року, згідно листа замовника, необхідно
уточнити показник «К ількість опор».
На підставі вищенаведеного, в таблиці техніко-економічних показників
експертного звіту № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року, показник:_________
Кількість опор, в тому ч и сл і:
- зі стійок СВ 105
- металевих гранованих конічних ОГК

шт.

95
71
3

викласти в наступній редакції:
К ількість проектованих опор:
- одностоякових зі стійок СВ 105
- двостоякових зі стійок СВ 105
- металевих гран ован и х конічних О ГК

шт.

43
28
3

Даний лист видається в доповнення до позитивного експертного
звіту № 08-0931-18 від 12 грудня 2018 року і є його невід’ємною частиною.

Т.в.о. директора філії
ДП «Укрдержбудекс
у Запорізькій області
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Контакти

ВІЗИТКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

ГАЛЕРЕЯ КЛАСІВ

ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

З У В К №19
ЗУВК №19, Военстрой ул., 13,
Запоріжжя, Запорізька область,
69000

Маршру.

Увеличить карту
ВСЗЯО ЗНВК №19

ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

НОРМАТИВНА БАЗА
К артограф ииеские данньге © 2020 Ооодіе Изоб-ражения © 2020 С № 3 / АігЬиз. М ахагТесН поІодіез | У слсв ия и спо л ь зо за ни я

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

£3

Виховання

Адреса:

Телефони'.

69013 Військбуд, 13

- директор 227-05-54;
- секретар 227-05-64;

БІБЛІОТЕКА

БАНК СЦЕНАРІЇВ

е -т а іі: ір$19@икг.пеі

- навч. частина 227-05-53,721-42-68.
-ф акс: 227-05-64

,опі И ^ Ф
Другие закладки

Комунальне підприємство
ЕЛ Е К Т РО М ЕРЕ Ж ЗО В Н ІШ Н Ь О ГО О С В ІТ Л Е Н Н Я
“З А П О Р І Ж М І С Ь ІС С В І Т Л О ”
69032, м. Запоріжжя, шосе Південне, 7 тел. 717-18-41 факс 717-18-54 е-т аіі:
ґЄСЄр{І0П.£0ґ8УЄІ@2р.§0У.Ііа

0 У 0$. Л оЛ О № $ Іь
На ваш №

Литкін В. В.
69013 Запоріжжя
Військбуд, 86 кв 30
Іуікі п.уаіегі і@икг.п еі
095-717-44-85

Щ одо надання інформації
Повідомляємо, що середньорічна вартість утримання та ремонту однієї
одиниці світлоточки становить 1460,78 грн та однієї одиниці ізольованої
повітряної лінії освітленя 48,70 грн.

Нагурний В. В.

Єфремова О. М. 717-18-49

