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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 грудня 2018 р. № 1095-р  
Київ 

Про схвалення ескізного проекту “Реконструкція І черги 
Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з 

будівництвом ІІ черги Національного музею “Меморіал жертв 
Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в 

Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва” 
(коригування) 

1. Схвалити поданий Міністерством культури ескізний проект 
“Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам’яті жертв 
Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею 
“Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв 
Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва” 
(коригування), розроблений товариством з обмеженою відповідальністю 
“Проектні системи ЛТД”, розглянутий та рекомендований до схвалення 
державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, з такими техніко-економічними показниками: 

Вид будівництва Од. виміру Реконструкція, 
нове будівництво 

Площа ділянки,  гектарів 7,4031 
Площа забудови,  кв. метрів 7327,2 
Поверховість  1; 2; 4 
Загальна площа будівель,  кв. метрів 16464,6 
Корисна площа,  кв. метрів 8174,3 
Будівельний об’єм,  куб. метрів 106510 
Довжина пішохідного моста,  метрів 180 
Кількість створених робочих місць,  одиниць 200 
Тривалість будівництва,  місяців 36 
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Загальна кошторисна вартість 
будівництва у поточних цінах 
станом на 6 грудня 2018 р.,  

тис. гривень 1358667,708 

 

у тому числі: 

 
 

Будівельні роботи  973822,534 
Устаткування, меблі та інвентар  86732,642 
інші витрати  298112,532 
із загальної кошторисної вартості 
відповідно до довідки замовника 
виконано станом на 23 листопада 
2018 р.,  

тис. гривень 81342,816 

 

у тому числі: 

 
 

Будівельні роботи  58535,015 
інші витрати  22805,801 
 

Перша черга 

 
Вид будівництва  реконструкція, нове 

будівництво 
площа ділянки,  гектарів 7,4031 
площа забудови,  кв. метрів 503 
Поверховість  1 
загальна площа будівель,  кв. метрів 1378,6 
корисна площа,  кв. метрів 814,3 
будівельний об’єм,  куб. метрів 10864 
тривалість будівництва,  місяців 12 
загальна кошторисна вартість 
будівництва у поточних цінах 
станом на 6 грудня 2018 р., тис. 
гривень 

 175423,759 

 

у тому числі: 

 
 

будівельні роботи  118411,964 
устаткування, меблі та інвентар  20340,47 
інші витрати  36671,325 



 

Друга черга 

 
Вид будівництва  реконструкція, нове 

будівництво 
Площа ділянки,  гектарів 7,4031 
Площа забудови,  кв. метрів 6824,2 
Поверховість  1; 2; 4 
Загальна площа будівель,  кв. метрів 15086 
Корисна площа,  кв. метрів 7360 
Будівельний об’єм,  куб. метрів 95646 
Довжина пішохідного моста,  метрів 180 
Кількість створених робочих місць,  одиниць 200 
Тривалість будівництва,  місяців 27 
Загальна кошторисна вартість 
будівництва у поточних цінах 
станом на 6 грудня 2018 р.,  

тис. гривень 1183243,949 

 

у тому числі: 

 
 

Будівельні роботи  855410,57 
Устаткування, меблі та інвентар  66392,172 
інші витрати  261441,207 
із загальної кошторисної вартості 
відповідно до довідки замовника 
виконано станом на 23 листопада 
2018 р.,  

тис. гривень 81342,816 

 

у тому числі: 

 
 

Будівельні роботи  58535,015 
інші витрати  22805,801 

Подальше затвердження проекту будівництва здійснювати в установленому 
порядку за чергами, визначеними в ескізному проекті. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 6 грудня 2017 р. № 866 “Про схвалення ескізного проекту 
“Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам’яті жертв 
Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею 
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“Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв 
Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва”. 

Прем'єр-міністр 
України 

В.ГРОЙСМАН 

Інд. 73 
 

 

 


