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ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТ (позитивний)
щодо розгляду проектної документації на будівництво 

за робочим проектом «Капітальний ремонт фільтрів 1961 року будівництва на 
Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпро». Коригування III

Клас наслідків об'єкту будівництва СС2
Замовник: КОМУНАЛЬНЕ_________ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРО ВОЛОКА НАЛ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Генеральний проектувальник -  Фізична особа-підприємеиь Склярова Гаяна 
Миколаївна
(ГІН -  Мілько К.О.. кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012331 дата видачі

Кумиш С.М.. кваліфікаційний сертифікат серія АР07.09.2016р.; інжеиер-кошторнсннк 
,\Ь 012042 дата видачі 09.06.2016р.)

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що 
зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з 
дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкту будівництва, його 
експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; 
санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної 
безпеки; техногенної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проекту 
будівництва і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко- 
економічними показниками:

Показники Од. виміру Кількість

Характер будівництва Капітальний ремонт

Потужність фільтрів тис. мЗ/доб. 75

Ступінь вогнестійкості II

Будівельні об’єми мЗ 9957,2

Площа забудови м2 1067,7

Поверховість поверх 1

Установлена потужність електрообладнання кВт 33,81

Річна потреба в електричній енергії тис. кВт/рік 36,22

Тривалість будівництва місяців 6

Термін експлуатації років зо



Показники
Вартість будівельних робіт станом на 
11.06.2021 становить всього, у тому числі:

- будівельні роботи
- устаткування, меблі, інвентар
- інші витрати

Із загальної кошторисної вартості виконано 
станом на 17.05.2021 р. всього, у тому числі:

- будівельні роботи
- устаткування, меблі, інвентар.;

_______ - інші витрати________________________

Од, виміру

тис. гри.

(закінчення)
Кількість

157477,902
73754,789
55317,777
28405,336

54654,445
6452,582

38655,438
9546,425

Додаток на 3 аркушах є невід ’ємною частиною звіту.

Головний експерт проекту Фоменко Л.В.

-  зс



КОМУНАЛЬНІ ОШПРИШ ІІЮ «ЛНІІІРОиОДОКАНАЛ»ДН!ПРОиьі»КО!МКгЬКОІ ГАЛИ
( назва організації, що зптппрджув)

'г& Л  / и ґ4 0 * '& * 'б ‘Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 157477;
В ТОМУ ЧИСЛІ ЗВОрОТНИХСуМ 298,1 тис.грн. 4 /  уу у

( посилання на 'докуменгії про затвердження )

2 0 ^ / р .

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції м. Дніпро». Коригування III

Складений в поточних цінах станом на 11 червня 2021 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 фільтрів 1961 року будівництва на Кайдацькій 

насосно-фільтрувальній станції м. Дніпропетровськ
63329,968 16271,815 " 79601,783

Разом по главі 2: 63329,968 16271,815 * - 79601,783
Разом по главах 1-7: 63329,968 16271,815 - 79601,783
Разом по главах 1-8: 63329,968 16271,815 - 79601,783
Разом по главах 1-9: 63329,968 16271,815 - 79601,783

Глава 10. Утримання служби замовника
2 ДОТУ БД.1.1- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на - - 1194,027 1194,027

1:2013 Дод. Кп. 
44

технічний нагляд) (1,5 %)



2 4 т г —  У
Д С ТУ Б Д.1.1- Кошти на оп/шіу послуг, пои'я.кіних Із підготовкою до пиконпнни роОіі, 9,232 9,232
1:2013 Дод Кп їх здійсненням та введенням об'єктів б у д ів н и ц т в а  в експлуатацію (в

50 тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта 
будівництва до діючих інженерних мереж)

Довідка замоника Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва 
об'єкту

10,751 10,751

Разом по главі 10: - - 1214,010 1214,010

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. Кп. 

52
ДСТУ Б Д.1.1-

Глава 12. Проєктно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
Вартість проектних робіт - - 251,365 251,365

Вартість експертизи проектної документації - - 75,000 75,000
1:2013 Дод. Кп. 

53
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на здійснення авторського нагляду “ “ 97,200 і /  97,200

1:2013 Дод. Кп. 
54

Разом по главі 12: - - 423,565 * 423,565
Разом по главах 1-12: 63329,968 16271,815 1637,575 81239,358

ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 555,587 “ “ 555,587

ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 102,885 102,885
1:2013 п.5.8.16 організацій (АВ)

Розрахунок Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 1519,919 390,524 39,302 1949,745
N П-131 

Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 1896,733 - - 1896,733
N П-145 процесами (І) 

Разом 67302,207 16662,339 1779,762 85744,308
ДСТУ Б Д.1.1- Податок на додану вартість - - 17079,149 17079,149
1:2013 п.5.8.16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 67302,207 16662,339 18858,911 102823,457
Довідка Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 17.05.2021 6452,582 38655,438 9546,425 54654,445

замовника
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням 73754,789 55317,777 28405,336 157477,902
ви і ра і зз підсумком
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