
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
27.07.2018 № 398 

 
Про перезатвердження проектної документації по об‘єкту: «Ситуаційний 
командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, 
Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням 
реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя» 
 
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 
«Про порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх 
експертизи» (зі змінами), на підставі позитивного експертного звіту 
товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» від 01.06.2018 
№V-0217-18/ПРОЕКСП, 
ЗОБОВ‘ЯЗУЮ: 

 
перезатвердити проектну документацію по об‘єкту: «Ситуаційний 

командний центр, Центр обробки відеоданих Запорізької міської ради, 
Програмно-апаратний комплекс відеоспостереження» з проведенням 
реконструкції будівлі за адресою пров. Явірний, 8а, м. Запоріжжя» з такими 
основними техніко-економічними показниками: 

 
характер будови    –   реконструкція; 
площа забудови    –   877,5 кв. м; 
загальна площа приміщень  –   1 619,44 кв. м; 
 
загальна кошторисна вартість –   367 097,076 тис. грн., 
у тому числі: 
будівельні роботи   –   24 654,708 тис. грн.; 
устаткування    –   278 321,721 тис. грн.; 
інші витрати    –   64 120,647 тис. грн.; 
 
загальна кошторисна вартість 
за чергами будівництва 
у тому числі: 
 



2 
І черга будівництва   –   115 665,8724 тис. грн., 
у тому числі: 
будівельні роботи   –   24 277,494 тис. грн.; 
устаткування    –   69 181,071 тис. грн.; 
інші витрати    –   22 207,3074 тис. грн.; 
 
ІІ черга будівництва   –   123 159,5856 тис. грн., 
у тому числі: 
будівельні роботи   –   191,848 тис. грн.; 
устаткування    –   102 437,006 тис. грн.; 
інші витрати    –   20 530,7316 тис. грн.; 
 
ІІІ черга будівництва   –   128 271,618 тис. грн., 
у тому числі: 
будівельні роботи   –   185,366 тис. грн.; 
устаткування    –   106 703,644 тис. грн.; 
інші витрати    –   21 382,608 тис. грн.; 
 
тривалість будівництва   –   17 місяців; 
у тому числі: 
 
І черга будівництва   –   11 місяців; 
ІІ черга будівництва   –   3 місяці; 
ІІІ черга будівництва   –   3 місяці; 
 
головний проектувальник  –   товариство з обмеженою 

     відповідальністю 
     «Системний інноваційний сервіс»; 

головний інженер проекту  –   Киселєв Віталій Володимирович 
     (сертифікат АТ 011735). 
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