
3мiни до перел

Домток М6/1

до рiшення xvlll cocii Вишнёвоi MicbKoT ради v!!l скли(ання

вiд 1 1 08 2022 р N! 1_01/Xvlll8_2

об'скгiв, що фiнансуються за рахунок коtлтiв бюджету розвитку

1

Нйм !ъ
рфlт

кпквк кЕкв змiни по cecii

(апiтальнi видатки придбання lвтомобiльного транспорry (виконавець - Виконком ВМР) (2028) вмр 0210160 з110 1 270 000,00

2
(апlтальний ремонт даху полП

Эвропейська, 43 м. Вишневе (

Iiнiки КНП "Вишнiвська Micbкa лiкарня" Вишневоi Micbкoj ради за цреФю: вул.
иконавець - КНП 'ВМЛ') (2009) вмл 0212152 321 0 -3 l00 000,00

с -lридбання обладнання для б, ]передiйноТ роботи закладу (генератор та твердопаливний котел) (2О46) вмл о212152 321о 1 500 000.00
02,12152 32,10 r б00 000,00

4 lридбання спецтехнiки для п 1приемств ЖКГ (виконавець - КП "УКГ) (201 1 ) укг 021 6030 321 0 -5 900 000,00

5
Эеконструкцiя майданчика Bo,t

Эвропейська,45 м Вишневе l

)провiдних споруд з вfrановленням системи очистки питноТ води по вул

,/чанського райлну киiвськс;[ областi (виконавець - кп "Водоканал") (201 2)

водокА
HAJl

021 7э1 0 3210 -3 600 000,00

6

)еконструкцiя водоrону Д=200
]ерехрестя вулиць Киiвська Ti
(иТвськоi обласгi (виконавець

мм доюною 570 м п. зi збiльшенням дiаметру до Д=З15 мм на дiлянцi вiд
Промислова до будiвлi по вул Киiвська, 4ж в м. Вишневе Бучанського району

КП "Водоканал") (2030)

водокА
нАл 0217310 32,10 _4 932 865,00

7
-lроекrно-кошторисна 

докумеl
]о вул Балчкова в с крюкiвщ

гацiя по об'екry "Будiвництво КНС та двох напiрних каналiзацiйних трубопроводiв
на" (виконавець кП "Водоканал") (2031)

водокА
нАл 0217эlо 3210 -490 01 1,00

о2l7зlо 32l0 -9 022 87б,00

а )еконструкцiя загальноосвiтнt
)айону КиiвськоТ областi Kopl

)i школи на 528 учнiв по вул Мiчурiна, 12а у с.Крюкiвщина Киево-Святошинськогс
ування (l та ll пусковi комплекси) (виконавець - КП'ГУКГ') (2014) ryкг о2l7з21 3210 -1,4 з79 461',00

9
)еконФрукцiя загальноосвiтнt
]вятошинськоrо району Киiвс

)i школи на 528 учнiв по вул Мiчурiна, 12а у с Крюкiвlлина Киево-
коТ областi (за раryнок коштiв мiського бюджеry) (виконавець - КП "УКБ) (20Э2)

укБ о2l7э21 3210 _l5 500 000,00

10
эУДlВНИЦТВО МеРеЖ еЛеКТРОп0

)бластi (за рахунок коштiв Mic
тачання 3ОШ на 528 учнiв по вул. Мiчурiна, 12а у с. Крюкiвщина КиТвськоТ
евого бюдх(еry) (виконавець - КП 'УКБ") (2033) укБ о2lтз21 321 0 l l00 000,00

11
)еконструкцiя будiвлi з добуд(
lайонноТ леожавноТ ал MiHicтnl

зою ВишнiвськоI загальноосвiтньоi школи N92 1-1ll ступенiв киево-святошинськоi
lii Киiвськоi областi (виконавець - КП 'ГУКГ') (201 5)

ryкг о2l7э21 3210 -26 619 000,00

12
)еконfi рукцiя будiвлi "Вишнiв

iiз добудовою) (Кореryвання)
iюджету) (виконавець - КП "Г

ького лiцею "lДЕАЛ" ВишневоТ MicbKoi ради Бучанського району Киiвськоi областi
)пiвфiнансування по Програмi вiдродження УкраТни за раryнок коштiв мiсцевоrо
кг,) (2016)

ryкг о217321 э21 0 l8 l40 000,00

о217321 з210 _75 738 4б1,00
,13 эУДlВНИЦТВО П;ЛаЦУ кульryри

,2017t
иистецтв по вул Машинобудiвникiв в м Вишневе (виконавець - КП "ГУКГ') гукг 02,17з24 3210 -5 188 бб3,00

14
-lроект та будiвництво стадiоl-
эучанського районч киiвськоI

iз будiвлею спорткомплексу та трибунами по вул Одеськiй в с Крюкiвtлина
бластi (виконавець - КП "ГУКГ') (2018) гукг 021 7325 3210 -б 600 000.00

19

)еконструкцiя неrUтловоi буд
)амоврядування та центру на?

] м Вишневе (виконавець _ КГ

злi пiд громадську будiвлю для розмiщення адмiнiстративних органiв мiсцевоrо
ання цмiнiстративних послуг Вишневоj MicbкoT громади по,вул Святошинська,1
,гукг,) (2020)

гукг 021 7з30 321 0 _3 800 000,00

"l5 )еконсгрукцiя иоеми вiдеосt )frереженя (виконавець - Е}иконком ВМР) (2021 ) вмр 021 7з30 3142 1 500 000,00
0217330 32,10 -5 300 000,00

lo
Jеконструкцlя вулиць ЬалукоЕ

виконавець - кп 'ryкг') (202
та Ломоносова в м Вишневе з будiвництвом шляхопроводу| що ii з"еднус гукг о217461 з21 0 з5 000 000,00

17
Капiтальнiй ремонт з аварiйно
з'€днання з iснуючим троryар(
(2045)

) вlдновлення троryару га схилу по вул Балукова вiд вул. KocMoHaBTiB до
i в селi Крюкiвlлина, Бучанского району, КиТвськоТ областi (виконаsець - ГУКГ) ryкг 0217461 3210 5 000 000,00

18
Капiтальний ремонт доро)юlьо
улашryванням зливовоТ канал
(2023)

] покриття по вул. Чорновола (вИ вул. Балукова до вул. Пiвденна, 5Б) з
ацij в м Вишневе Бучанського району КиТвськоТ областi (виконавець - КП ''УКГ') укг 021746,1 321 0 l 550 000,00

0217461 з21 0 -31 550 000,00

19 Капiтальний ремонт примiщен
(2025)

я для КП "Мунiципальна беэпека" (виконавець - КП "Мунiципальна безпека'')
кп

"МунiципЕ
льна

безпека"

02l 8230 3210 -550 000,00

Всього по Виконкому: _142 720 000,00

20
Капiтальний ремонт (TepMoMol
Вишневе, вул 0вропейська, 4

ернiзацiя) ДНЗ (ясла-садок) комбiнованого типу "Чебурашка" за адресою: м
Кориryвання кошторисноI документацii (виконавець - 3ДО "Чебурашка'') (2002)

чЕБурА
шкА 0611010 3132 920 000,00

21
Капiтальний ремонт будiвлi Ву
м Вишневе, вул. Освiти,9 в К
l2003)

uHiBcbKoT загальноосвiтньоi школи 1-1ll сгупенiв М1 (frарий корпус) за адресою:
Iвськiй областi (спiвфiнансуваяня з мiсцевого бюджеry) (виконавець - ЗОШ N9 ,1) 3оШ N9 1 06,11021 31 32 _2 000 000,00

22
Капiтальний ремонт будiвлi Ви
3вятошинсьха, 44 м Вишневе

lвйконавець - ВДЛ "Основа") (:

uнiвського академiчного лiцею "Основа", що знаходиться за цресою: вул
5ранського району Киiвськоi облапi (спiвфiнансуванн з мiсцевого бюджеry)
004)

основА 061 1021 эlз2 -3 000 000,00

23
{апaтальний ремонт внуrрiшнi)
Эвятошинська,44 м Вишнев€

примiщень Вишнiвського академiчноrо лiцею "Основа" за адресою: вул
КиТвськоТ обласri (виконавець - ВДЛ "Основа") (2005) основА 061 1 021 31 32 -2 000 000,00

24
<апiтальний ремонт lлодо пок|

иicbKoi ради Бучанськгоi райо,lдЕАл,) (2006)

1щення енерлоефепивноfri будiвлi Вишнiвського лiцею "lДЕДЛ" Вишневоi
/ Киiвськоi обласri по вул Машинобудiвникiв, 3 в м. Вишневе (виконавець - ВЛ

-/
|дЕАл 061,|021 31 32 1 200 000,00

\. 06l l02l з1 32 -8 200 000,00
Всы>гсr по Управлiнню освiти: -7 280 000,00

ВСЬаГ-Qi \"z\\ / ,/ ,/ -l50 000 000,00

мiський голова Iлля.ЩIКОВ

ерн


