
Проект 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

  від        2007 р. №        
Київ 

 
Про затвердження проекту і титулу будови 

“Реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних державних 
архівів України по вул. Солом’янській, 24 у м. Києві” 

 
 

1. Затвердити поданий Держкомархівом проект “Реконструкція та 
розвиток комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. 
Солом’янській, 24 у м. Києві”, розроблений ТОВ Інженерно-технічна компанія 
“Укренергоіндустрія” і рекомендований до затвердження Центральною служ-
бою Укрінвестекспертизи з такими техніко-економічними показниками: 
площа земельної ділянки - 2,48 га 
площа забудови - 6682,0 кв. метри 
загальна площа - 52516,0 кв. метрів 
будівельний об'єм - 171667,0 куб. метрів 
загальна кошторисна вартість 
реконструкції 

- 251898,817 тис. гривень 

у тому числі вартість будівельно-
монтажних робіт 

- 163694,698 тис. гривень 

устаткування, меблів, інвентарю - 9807,677 тис. гривень 
інші витрати - 78396,442 тис. гривень 
строк виконання робіт - 36 місяців 

 
2. Затвердити титул будови “Реконструкція та розвиток комплексу споруд 

центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 у м. Києві”, 
що додається. 

 
 
 

Прем'єр-міністр України                            В.  ЯНУКОВИЧ 
 



Додаток 
до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від     вересня  2007 р. №    -р 

 
ТИТУЛ  БУДОВИ 

“Реконструкція та розвиток  
комплексу споруд центральних державних архівів України  

по вул. Солом’янській, 24 у м. Києві” 
Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: 
реконструкція та розвиток комплексу споруд центральних 
державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 у м. Києві 

Частка державної власності у майні забудовника у відсотках 
на 1 січня 2007 р. : 100 відсотків 

Сфера управління: Держкомархів Наявність робочої документації: 251898,817 тис. грн., БМР-
163694,698 тис. грн. 

Галузь: архівна справа Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію: 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від                 2007 р. №  

Характер будівництва: реконструкція та розвиток Генеральна проектна організація: 
ТОВ Інженерно-технічна компанія “Укренергоіндустрія” 

Строк будівництва: 36 місяців Генеральна підрядна організація: 
визначається за результатами тендеру 

Джерела фінансування: державний бюджет  
 

Завдання за роками  
Показники будови (об'єкта) 

Згідно з проектно-
кошторисною 
документацією 

2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 
Потужність (загальна площа), куб. метрів 52516,0 2685,0 13490,0 35046,0 1295,0 
Капітальні вкладення, тис. гривень 251898,817 9000,0 55154,068 166668,529 21076,220 
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 251898,817 9000,0 55154,068 166668,529 21076,220 
у тому числі:      
будівельно-монтажних робіт 163694,698 6400,0 42730,757 111910,377 2653,564 
устаткування, меблів, інвентарю 9807,677 - 2673,812 4820,050 2313,815 
інші витрати 78396,442 2600,0 9749,499 51938,102 14108,841 
Із загального обсягу капітальних вкладень за 
рахунок державного бюджету, тис. гривень 
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