
ТОВ "Експертиза ЗО"

ЄДРПОУ 38382038 Україна, 61037, місто Харків, проспект Героїв

Харкова, буд. 199, корпус Д-5, офіс 108

ekspertizazo.com ekspertizazo@gmail.com +38(099)-327-70-13

Документ створено 

в Єдиній державній

електронній системі у сфері

будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(Директор)

Зміївська Ольга Володимирівна

М.П. 

Підпис        Ініціал, прізвище

15 січня 2023 р.

місто Дніпро

Реєстраційний номер EX01:4330-2282-9088-1517

Експертний звіт № 102/22Д від 05 грудня 2022

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочим проєктом

(стадія проектування)



«Нове будівництво лабораторії ДНК-аналізу Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України за

адресою: тупик Будівельний 1 м. Дніпро (коригування)»  

(назва об’єкта будівництв)

Класи наслідків (відповідальності) об’єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ (25575055), Юридична особа УКРАЇНА, Дніпропетровська обл.,

Дніпровський район, Дніпровська територіальна громада, м. Дніпро (станом на

01.01.2021), інший Будівельний тупик , б. 1

(назва організації)

Генеральний проектувальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПРОЕКТНЕ БЮРО "АРХІТЕК ЕКСПЕРТ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у

поточних цінах станом на 02 грудня 2022 року складала 114113.402 тис. грн., у тому

числі:

будівельні роботи – 70219.726 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар – 22236.348 тис. грн.

інші витрати – 21657.328 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 18967.238 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 14920.325 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 4046.913 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що

підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено,

що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проєктом,

складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення

у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за

№ 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості

будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 02 грудня 2022

року складає 105604.432 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 65109.404 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар – 20391.729 тис. грн.

інші витрати – 20103.299 тис. грн.



Із загальної кошторисної вартості виконано 18967.238 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 14920.325 тис. грн.;

устатковання, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 4046.913 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що

підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації

на будівництво не розглядались.

Примітка.

З випуском даного звіту експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО» №207/21Д від 26.07.2021 р.

вважати таким , що втратив чинність .

Примітка: Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси, що визначені в

інвесторській кошторисній

документації, прийняті за даними замовника будівництва відповідно до положень п.4.9

«Настанови з визначення

вартості будівництва».

Відповідальний експерт ЦВЄТКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Підпис Ініціал, прізвище


