
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                            №________ 

 м. Лиман 

Про затвердження проектної 

документації 

 

Згідно п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 

«Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України” (із змінами), враховуючи експертний звіт, виданий Східної філії 

Державного Інституту “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” від 17.12.2018 №10-1554-18, 

керуючись ст.30, ст.40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1.Затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим проектом 

“Будівництво водопровідних мереж смт. Дробишеве Лиманського району (радгосп 

“Комуніст”)” з наступними техніко-економічними показниками: 

Показники Одиниці виміру Кількість 

Вид будівництва Нове будівництво 

Ступінь вогнестійкості IIIа 

Клас наслідків (відповідальності) СС2 

Загальна кошторисна вартість будівництва станом 

на 27.10.2018р., у тому числі 
тис.грн. 22105,561 

будівельні роботи  тис.грн. 14815,181 

устаткування  тис.грн. 1341,886 

інші витрати тис.грн. 5948,494 

Поверховість (будівля насосної) поверхів 1 

Загальна площа забудови м2 44,34 

Площа асфальтобетонного покриття (на дільниці 

благоустрою) 
м2 298,9 

Площа асфальтобетонного покриття (за межами  

дільники) 
м2 42,8 

Річні витрати питної води в тому числі м3/рік 65519,25 

• на господарсько питні потреби м3/рік 36737,25 



• на полив м3/рік 28782,0 

Розрахункова потужність струмоприймачів кВт 13,0 

Річне споживання електроенергії кВт*ч 166440 

Загальна протяжність водопровідних мереж, в 

тому числі 
м  

- діаметром 63мм м 517,45 

- діаметром 110мм м 2952,45 

- діаметром 110мм м 2874,9 

Кількість працівників на об'єкті  чол. 0 

Тривалість будівництва міс. 10 

 
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 14.12.2018 

р. складала  23555,735 тис.грн., у тому числі:  
будівельні роботи — 14575,742 тис.грн.,  
устаткування — 1340,551 тис.грн., 
інші витрати — 7639,4420 тис.грн. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про затвердження проектної 

документації 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  К.В. Удовиченко 

 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 К.Б.Короткова 

 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


