
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 27 листопада 2013 р. № 991-р 

Київ 

Про затвердження проекту та титулу будови  
“Реконструкція будівлі Універсально-видовищного  
спортивного палацу “Метеор” в м. Дніпропетровську” 

1. Затвердити поданий Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів проект 
“Реконструкція будівлі Універсально-видовищного спортивного палацу “Метеор” в м. Дніпропетровську”, 
розроблений товариством з обмеженою відповідальністю “Крост” та рекомендований до затвердження 
державним підприємством “ДПІ “Кривбаспроект”, з такими основними техніко-економічними показниками: 

площа ділянки, гектарів  — 5,37 

площа забудови, кв. метрів — 17734 

загальна площа, кв. метрів  — 59981 

корисна площа, кв. метрів — 36797 

будівельний об’єм, куб. метрів — 293515 

поверховість, поверхів — 6,4,2 

потужність, місткість, пропускна спроможність у 
демонстраційному залі, осіб: 

  

баскетбол — 6020 

хокей і фігурне катання — 5203 

балет на льоду — 5553 

концерти, театри, збори — 5301 

бокс, боротьба, штанги — 6982 

потужність, місткість, пропускна спроможність у 
тренувальному залі, осіб 

— 400 

ступінь вогнестійкості — II 

загальна кошторисна вартість, тис. гривень — 199 990,276 

у тому числі:   

будівельно-монтажних робіт — 103 111,304 

устатковання, меблів та інвентарю — 51 644,677 

пусконалагоджувальних робіт — 2 099,439 

інші витрати — 43 134,856  

тривалість реконструкції, місяців — 17 

2. Затвердити титул будови “Реконструкція будівлі Універсально-видовищного спортивного палацу 
“Метеор” в м. Дніпропетровську”, що додається. 

 Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

Інд. 70 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 розпорядженням 
Кабінету Міністрів 

України 
від 27 листопада 
2013 р. № 991-р 

ТИТУЛ 
будови “Реконструкція будівлі Універсально-видовищного спортивного палацу “Метеор” 

в м. Дніпропетровську”, будівництво якої розпочинається у 2013 році 

Найменування будови (об’єкта ) та її 
місцезнаходження:  реконструкція будівлі 
Універсально-видовищного спортивного 
палацу “Метеор” в м. Дніпропетровську 

Частка державної власності у майні 
забудовника на 1 січня 2013 р. — 100 
відсотків 

Найменування забудовника: державне 
підприємство “Льодові арени” 

Наявність робочої документації на 
загальну кошторисну вартість — 46 400 
тис. гривень, у тому числі будівельно-
монтажних робіт — 29 666,07 тис. 
гривень  

Галузь: будівництво житлових і нежитлових 
будівель, КВЕД 41.20 

Проектно-кошторисну документацію 
затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. № 991 

Сфера управління: Укрєвроінфрапроект Генеральна проектна організація: ТОВ 
“Крост” 

Характер будівництва: реконструкція 

Строк будівництва: 2013—2014 роки 

Джерела фінансування: державний бюджет 

Генеральна підрядна організація: ТОВ 
“Крост” 

 
 

Завдання за роками 

Показники будови (об’єкта) 

Згідно з 
проектно-

кошторисною 
документацією 2013 2014 

Потужність (у відповідних одиницях виміру), 
кількість місць у демонстраційному залі 
(баскетбол) 

6982 (6020)  6982 (6020) 



Потужність (у відповідних одиницях виміру), 
кількість місць у тренувальному залі 

400  400 

Вартість основних фондів, тис. гривень 166 658,57  166 658,57 

Капітальні вкладення, тис. гривень 199 990,276 46 400 153 590,276 

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень  199 990,276 46 400 153 590,276 
у тому числі:    

будівельно-монтажних робіт 103 111,304 29 666,07 73 445,234 

устатковання, меблів та інвентарю 51 644,677 2 037,88 49 606,797 
пусконалагоджувальних робіт 2 099,439  2 099,439 

інші витрати 43 134,856 14 696,05 28 438,806 

Із загального обсягу капітальних вкладень 
за рахунок, тис. гривень: 

   

державного бюджету  46 400 153 590,276 

місцевого бюджету    

інших джерел (державна підтримка)    

_____________________ 
 


