
до р.шення xlx саа,i,r"jj]]#],l"ди vlll сtrикання
вИ 20 10 2022 р l,J9 1-01ДlX8- ;3

3МiНи до перелiку об'ектiв, tцо фiнансуються за рахунок коштiв бюджету розвитку
ерн.

JY, Наf,менування внконавеuь

робiт

Номер
об'скту

кпквк кЕкв змiнн по ckecii

1 Придбання побрiвок (виконавець - КП "УКГ') (2049) укг 2049 02t6030 з210 350 000,00

2
Проепно-кошорисна документацiя по об'екry "Будiвництво КНС та двох напiрних
(аналiзацiйних трубопроводiв по вул, Балукова в с Крюкiвчlива" (виконавець КП
'Водоканал") (2031 )

ВОДОКАНАЛ 2031 021 7з1 0 3210 190 000,00

J
Реконсгрукцiя загальноосвiтньоi школи на 528 учнiв по вул Мiчурiна, 12а у
: Крюкiвщина Киево-Святошинського району КиТвськоТ обласri Кориryвання (|, ll
rа lll пусковi комплекси) (виконавець - КП "ГУКГ') (2014)

ryкг 2014 021т321 321 0

4

Проекг виносу кабельноТлiнij КЛ-35 кВ) з пiд плями забудови на земельнiй дiлянцi
(кадатровий номер З22241 0600:01 :Оо9 5057) об'епу ''Будiвництво Палацу
культури i мисrецтв по вул Машинобудiвникiв в м вишневе, киево-
Святошинського району Киiвськоl облапi (виконавець - КП ''ГУКГ') (2О19)

ryкг 20,19 0217330 321 0 ! зl5 000,00

Е

Реконструкцlя нежитловоi будiвлi пiд громадську будiвлю для розмiu]ення
адмlнlстративних орrанlв мlсцевого самоврядування та центру надання
адмiнiстративних послуr ВишневоТ мiськоi rромади по вул. Святошинська,1 1 в
м Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ') (2020)

ryкг 202о 0217330 321 0 l ]l5 000,00

о
Виготовлення прекry по обекгу: "Капiтальний ремонт перехрестя вул Стуса та
вул ОсвiтИ з встановленняМ свiтлофорногО обекry (виконавець - УКГ) (2О50) укг 2050 021 7330 з21 0 l00 000,00

7
Розроблення мiсгобудiвноi документацiТ для села Крюкiвщина (топографiчнка
зйомка села у масч-гrабi 1:2000) (виконавець - ВМР) (2048) вмр 2048 0217350 2281 300 000,00

Всього по l 240 000,00

1

<апiтальний ремонт будiвлi Вишнiвськоi заrальноосвiтньоТ школи FlIl сrупенiв Na1
:старий корпус) за адресою: вул Освiти, 9 м Вишневе КиТвськiй обласri (коLrли
lЕФКО) (виконавець - КП "ryКГ') (2042)

ryкг 2о42 06l7640 32,t 0 -t4 t9б 000,00

2
(апiтальний ремонт будiвлi Виц.lнiвського академiчного лiцею ''Основа'', tло
}находиться за адресою: вул Святошинська, 44 в м Вишневе Бучанськоrо району
(иТвськоТ обласгi (кочли НЕФКО) (виконавець - КП 'ryКГ') (2О4З)

2043 06l7640 3210 -I5 000 000,00

Всього по влlнню -29 19б 000,00
РАЗоМ: -27 956 000.00
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