
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки

Сі. » ”[З; 2017р.

Донецька область. Лиманський район. селищеНове. вулиця Молодіжнад!
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Реконструкція покрівлі сільського будинку

культури селища Нове відділу культури і туризму Лиманської міської
” .ради ,

2. Інформація про замовника Відділ культури і туризму Лиманської міської

Щ;
З. Наміри забудови: реконструкщ
4. Адреса будівництва або Місце розташування об'єкта : Донецька область,
Лиманський район, селищеНове, вулицяМолодіжна. 4
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:

Згідно ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”
не вимагається;
6. Площа земельної ділянки: -
7. Цільове призначення земельної ділянки:
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план

зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):

“Проект планування та забудови сщ. Нове радгоспу “Краснолиманський”
Краснолиманського району Донецької області”. розроблений Державним

проектним інститут “ДОНБАСЦИВІЛЬПРОЕКТ” 1988р.
9. Функціональне призначення земельної Ділянки ,

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва (реконструкції)

Площа забудови - 780,0 кв.м;
Загальний будівельнийоб'єм - 9360 куб.м;
Поверховість - 2;
Висота поверху - 3,5м;
Вид будівництва - реконструкція;
Умовна висота будівлі - малоповерхове;
Ст пінь вогнестойкості б 'дівлі - ІІІ с пінь-,



Містобудівні умови та обмеження:
1.Граничнодопустимависота будівель: 9 М ;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: - ;
З. Максимально допустима Щільність населення (для житлової забудови) - ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання
забудови : не регулюється ;

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-

захисні та інші охоронювані зони) відсутні;
6. Мінімальне допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та

споруд : 10 М ;
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій відсутні;
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними
будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва":

відсутні;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою):-н9

вимагається;
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: не вимагається;
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

не ВИМЯГЯЄТЬСЯ ;

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні ;;
13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими

фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: не вимагається;

Містобудівніумови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.

//, О.Г.Шпак



д,;

ВИКОПІЮВАННЯ З ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНУ СЕЛИЩАНОВЕ

М1:2000 .

вул.Молодіжна,сщ. Нове Лиманський район

Експлікація:
Селитебна зона

2 - Будинок культури на 400 міст з спортзалом та з бібліотекою на 8 тис.
томів” /

НайдьнИкрЩдШ?
“

та арштекгури в
комітетхЛиманс О.Г.Шпак



Начальнику відділу Містобудування та
архітектури. головному архітектору
міста Лиман Шпак О.Г.

(найменування уповноваженого органу
містобудуваннята архітектури)

[:4212( /6%/[/?/%6/ /;4/7//1/94!м/
.ІВ. заявки/ка абшрек/візитдиюрй ної.[собаб

ґ) (лихі/[Жди ”а; (дд/щ!//Й!г
Адреса: Ї/уду и? «Адиги-7“
?а/ ийитж/шгж/ш/ [“А/Ї

тел. ДДЇДЛ%И Й!
ЗАЯВА

для надання містобудівнихумов та обмежень забудови земельної ділянки

Прошу надати містобудівні умови та обмеження для [1/2/МЇ7%5ЙКЮ
)та/ш ,,“м 627: 4“ іт,/с / //

(найменування об'єкту та види робіт)

на земельній ділянці загальною площею га, посвідченої
,

(документ,що посвідчує право власності або користуванняземельною ділянкою, або договір суперфіцію)

яка розташована
.,;ИМЛМБМ/ /Ь/2//И Є%%% Мид%/х7щг4 // (місцезна/ходження земельної ділянки)

До заяви додається:

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно телекомуні-
каційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і
архітектури. Надаю дозвіл на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у ме-
жах, необхідних для надання адміністративної послуги

х/удшш% 7? лейби
(прізвище, ім”я, по батькові) інша-7 рітґідпис)

“ма та 20/%року



ВИТЯГ
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Індексний номер витягу: 98695666
, Дата, час формування: 28.09.2017 08:42:51

Витяг сформовано: Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міськоїради Донецькоїобласті, Донецька обл.
Підстава формування заява 3 реєстраційним номером: 24351583, дата і час реєстрації заяви:витягу: 26.09.2017 11:32:30, заявник: Роменська наташя Володимирівна(уповноважена особа)

Актуальна інформація про об,єкт нерухомого майнаРеєстраційний номер 1363 9603 14230об'єкта нерухомого
майна:
об*єкт нерухомого сільський будинок культури, об'єкт житлової нерухомості: Німайна:
Опис об”єкта: Загальна площа (кв.м): 987.8, матеріали стін: цеглаАдреса: Донецька обл., Лиманський р. (Краснолиманськийр-н), сщ. Нове,вулиця Молодіжна, будинок 4
Номер обєкта в РПВН: 35975335

Відомості про складові частини об”єкта нерухомого майнаСкладова частина об,єкта сільський будинок культури, А-2нерухомого майна:

Актуальна інформація про право власностіНомер запису про право власності: 22559438
Дата, час державної 26.09.2017 11:32:30реєстрашї:
Державний реєстратор: БіленкоГалина Миколаївна, ВиконавчийкомітетЛиманської міськоїради Донецької області, Донецькаобл.Підстава виникнення рішення органу місцевого самоврядування, Про добровільнеправа власностк об'єднанна територіальних громад, серія та номер: 6/44-3461,виданий 23.07.2015, видавник: Краснолиманськаміська рада;свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий09.02.2012, видавник: Рідкодубівська сільська радаПідстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттямзапису: розділу), індексний номер: 37306401 від 28.09.2017 08:36:30, БіленкоГалина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманськоїміської радиДонецької області, Донецька обл.
Форма власності: комунальна
Розмір частки: 1/1



Правовий режим майна:

Власники:

Відомості про реєстрацію
до 01.01.2013р.:

Витяг сформував:

право оперативного управління

Лиманська об'єднана територіальнагромада в особі Лиманської

міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ: 04053275, країна

реєстрації: Україна, адреса: Україна, Донецька
обл., м. Лиман (місто

Красний Лиман), вулиця Незалежності (вулиця Фрунзе; вулиця

Фрунзе), будинок 46

Реєстр прав власності на нерухоме майно, реєстраційнийномер

об'єкта нерухомого майна: 35975335, 09.02.2012 00:00:00, реєстратор:

Комунальнепідприємство "Бюро технічної інвентаризації" м.
“ ьк

стор. 2 з 2
ЕІЬ
ґ-
ІГЕ'. ;“ '-

[БН-.
ККІ'-4ННАС'НКУ4



!
ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речовогоправа

Індексний номер витягу: 98699568
Дата, час формування: 28.09.2017 09:10:31
Витяг сформовано: Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міськоїради Донецької областх, Донецька обл.
Підстава формування заява з реєстраційним номером: 24352596, дата і час реєстрації заяви:витягу: 26.09.2017 ] 1:5]:26, заявник: Роменська Наталія Володимирівна(уповноважена особа)

Актуальна інформація про обієкт нерухомого майна
Реєстраційний номер 1363960314230
об*єкта нерухомого
майна:
Об'єкт нерухомого сільський будинок культури, об'єкт житлової нерухомості: Німайна: “

.

Опис об”єкта: Загальна площа (кв.м): 9878, матеріали стін: цегла
Адреса: Донецька обл., Лиманський р. ('Краснолиманський р-н), сщ. Нове,вулиця Молодіжна, будинок 4
Номер обєкта в РПВН: 35975335

Відомості про складові частини об”єкта нерухомого майна
Складова частина об”єкта сільський будинок культури, А-2нерухомого майна:

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового праваНомер запису про інше речове право: 22560089
Дата, час державної 26.09.2017 11:51 :26
реєстрашї:
Державний реєстратор: Біленко Галина Миколаївна, Виконавчий комітет Лиманської міськоїради Донецькоїобласті, Донецька обл.
Підстава виникнення рішення органу місцевого самоврядування, про затвердженняІНШОГО речового права: перешку об'єктів, яш знаходяться в комунальшй власносТіЛиманськоїОТГ, серія та номер: 7/24-1057, виданий 16.02.2017,видавник: Лиманська міська рада
Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індекснийзапису: номер: 37307041 від 28.09.2017 09:03:41, Біленко Галина МиколаївнаВиконавчий комітет Лиманської міської ради Донецькоїобласті,Донецька обл.

,

Вид іншого речового право оперативного управлінняправа:
Відомості про суб7єкта особа, яка наділяється правом: Відділ культури і туризму Лиманськоїіншого речового права: міської ради, код ЄДРПОУ: 00183590, країна реєстрації: Україна,

ККР-4ННАСІЗМ1



адреса: Україна, Донецька обл., м. Лиман (місто Красний Лим
вулиця Незалежності (вулиця Фрунзе; вулиця Фрунзе), будинок

особа, яка передає право: Лиманськаміська рада Донецькоїобласті,
код ЄДРПОУ: 04053275, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
Донецька обл., м. Лиман (місто Красний Лиман), вулиця
Незалежності (вулиця Фрунзе; вулиця Фрунзе), будинок 46

Опис об'єкта іншого
речового права:

єщьський будинок культури

стор. 2 3 2

КНР-АННАґ'Ієьм



Схематичннйплан
земельної ділянки будинку культури

(призначення)

вулицяМолодіжна
селище Нове

32774

/5!5

(ул. [%42/147 Їда/[На

Експшкація
Площа земелышї ділянки.у т. ч.

Пі!) ', . “
, ґпнп буттю!" під садом під пт примітки

Ната (дитинку, пк) . . доріжжам
. . , . шпальтіплити , , пп) ими/тм иру-ктив, чґША'ІЦКІМПІті .чи/пи)"
и[шт/) ш гіюптирських пудів-ель ши усыми т!) пуди/ким гисптшр. '

' " и" ” ши " ищиш лишки
, ,

изшлим спиш-о кіп/іт. ' в'ґтнм
] 2 3 4 5 6 7 8 9 ІН [І 12 І 3

А-2 будинок культури
8123 8123

Шелілови Л. В.

Дата 15.12.3010д Грязьон Н. В.

Бондаренко В. В.



ЗМІСТ

Взам.

инв.

М9

Подпись

и

дата

Инв.

Ма

подп.

буд.4, село Нове, Лиманського району,
Донецької області"

Зміст ...2Разділ 1 Вихідні дані для проектування ...3
Коротка характеристика об'єкта, дані проРазділ 2 проектнупотужність об'єкта (місткість, ..5
пропускна спроможність)

Разділ З Дані інженерних вишукувань ..5Разділ 4 Відомості про потреби в паливі, воді,
електричній та тепловій енергіі; заходи щодо ..5
енергозбереження

Разділ 5 Відомості про черговість будівництва та пускові ..6комплекси
Матеріали овнс, включаючи дані щодо всіх

Разділ 6 очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та ...6
інші ресурси), їх мінімізація та компенсація

Разділ 7 Рій/ення з інженерного захисту територій і
”706 єкт/в.

Разділ 8 Доступність території об'єкту для ”7маломоб/льних груп населення
Разділ 9 Розділ інженерноґтехнічних заходів цивільного ...7захисту (ЦЦЄІЛЬНОІ оборони).
Разділ 10 Розділ із забезпечення надійності та безпеки ...7Разділ 11 Основні техніко-економічні показники ...8
Разділ 12 Економічний розрахунок ефективності 9інвестиц/и
Разділ 13 Розділ із науково-технічногосупроводу ...9Разділ 14 Відомості з обсягами робіт ..9Разділ 15 Розрахуноккласу наслідків (відповідальності)такатегоріі складності відповідно до дсту-н б

в. 1. 2- 1 6
. . 11

Додатки:
-акт огляду;
-завданняна проектування;
-Розрахунок категорііскладності;
-сертифікат ГІПа Бедіна О.С.
-розрахунок витрати профлиста

2017129 ПЗ
Изм. Кол.уч Лист Медок. Подпись Дата
Выполнил Мартиненко Реконструкція покрівлі сільського будинку Стадия Лист Листов
Проверил Бедін О.С. %;:Їаііілруи сйпамаґсоьїсії вжит- К;];ДЖРИЩ; 2 12ГИП Бедін О.С. розташований за адресою: вул. Молодіжна

ФОП Дурицький С.В.



Взам.

инв.

М9

Подпись

и

дата

Инв.

Маг

подп.

1. ВИХІДНІДАНІДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Робочий проект розроблен на підставі:
-договора АІ9 138/1 від 04.07.17р.
-завдання на проектування;
-акта огляду;
-ДБН В.2.2-9-2009 ”Громадські Будівлі і споруди ".

-ДБН В. 1 . 1 -7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва ";
- ДБН В. 2. 6-14-97 "Покриття будівель та споруд";
-ДК 018-200 'Державний класіфікатора будівель та спору
-розрахунку категорії складності.

2) Проект розроблення з урахуванням обмірніхробіт виконання
інженерною групою в ліпні 2017р.
З) Згідно ДК 018-2000 'Державний класифікатор будівель та спору "

код
будівлі - 1261 "Будівлі для публічніх віступів".
4) Степінь вогнестійкості будівлі ІІІ, клас наслідків (відповідальності)
СС2.
5) Рік побудови - 1980р.
6) Об'єкт виконання робіт розташований по вул. Молодіжна, 4 в с.
Нове, Лиманськогорайону, Донецькоїобласті.
7) Існуюча будівля двоповерхова, в плані має прямокутну архітектурну
форму. Будівля бескаркасного типу з несучими цеглянимипоздовжніми
і поперечними стінами. Висота поверху від рівня чистої підлоги до
нижнього рівня перекриття становить 3.5м.
8) Покрівля будівлі являє собою конструкцію з азбестоцементних
хвилястих листів змонтованих по дерев'яних балках укладених на
схилах суміщеної покрівлі. Ухил існуючої покрівлі становить 7“, що
менше нормативного (ДБН В. 2. 6-14-97). Відсутнє горищне приміщення.
9) Зовнішні стіни виконані з силікатної повнотілої цегли на цементно-
піщаному розчині. Товщина зовнішніх стін 550мм.
10) Перекриття виконано с залізобетонних плит ПК та П-1.

Дійсний проект 6 інтелектуальна власність ФОП Дурицький С.В.
та використовується Замовником при реконструкції покрівлі
сільського будинку культури села Нове відділу культури і туризмуЛиманськоїміської ради, що розташований за адресою: вул. Молодіжна
буд.4, село Нове, Лиманськогорайону, Донецькоїобласті .

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні
права" АІ9 3792-ХІІ вид 23.12.9Зр. повторне використання та передача

Лист
2017/29 ПЗ

Изм. Кол.уч Лист Медок. Подпись Дата 3



Взам.

инв.

Ма

Подпись

и

дата

Инв.

Не

подп.

Проекту іншим юридичним і фізичним особам без письмового дозволу
ФОП Дурицький С.В. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Технічні рішення, прийняті в робочому проекті, відповідають
вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних,
будівельних та інших діючих норм і правил, що забезпечують безпечну
для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні
передбаченихробочими кресленнями заходів.

Головний інженер проекту Бедін О.С.
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Проектом передбачено комплекс робіт що дозволять
забезпечити безпечну експлуатацію і нормативні терміни служби
конструктивних елементів і будівлі в цілому.

Комплекс робіт передбачених проектом вирішить наступні
проблеми з існуючою будівлею, а саме:

- збереження та підвищить експлуатаційні якості протягом
встановленого терміну експлуатації.

- забезпечить безпечну експлуатацію для здоров'я і життя
людей, майна та навколишньогосередовища;

- створення необхідного рівня зручності і комфорту для
працівників та відвідувачів.

- обмеження ступеня ризику загоряння будівлі шляхом
використання негорючих матеріалів.

1 1. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

”9 одп/п Наименування вим. Показник

1 Площа забудови м2 780
2 Загальний будівельний об'єм м3 9360
3 Поверховість поверх 2
4 Высота поверху м З,5
5 вид будівництва Беконструкці

%
6 Умовна висота будівлі мілоповерхо

% 7 тривалість будівництва Міс. 3
З 8 Ступінь вогнестійкості будинку ІІІ

9 Група капітальності будівлі І

% 10 клас наслідків СС2
% 17 Загальна кошторисна вартість, в т.ч. т. гр.
% - БМР т. гр.
Е
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12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІИ

Згідно завдання на проектування економічний розрахунок

ефективності інвестицій даним проектом не передбачається.

13. РОЗДІЛ ІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ
Згідно завдання на проектування розробра розділу із науково-

технічного супроводу даним проектом не передбачається.

14. ВІДОМОСТІ3 ОБСЯГАМИ РОБІТ

Ма Одиниця Кількість
піп Найменування робіт та витрат виміру
1 2 З 4

: Розділ 1. Демонтажні роботи : :

1 Розбирання коньків з оцинкованої сталі ( в розгортці м
- -

4О,2
600мм)

2 Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних м2 818,07
плиток, черепиці

3 Розбирання дерев'яної вітрової планки (шир.200) м2 8,04
4 Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами м2 818,07
5 Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок м2 818,07
6 Навантаження сміття вручну т 27,О45
7 Перевезення сміття до 15 км т 27,О45

Розділ 2. Покрівля , -

% 8 Упаштування крокв і мауерпатів з дощок та брусків м3 ' -14,948
% 9 Упаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і м2 864,3
% брусків під покрівлю з листової сталі
т 10 Антисептування водними розчинами покриттів по м2 1767,45

фермах
% 11 Упаштування пароізоляції прокладної в один шар м2 864,3
5 12 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа м2 864,3

; при висоті будівлі до 25 м

З 13 Монтаж коньків з оцинкованої сталі м 42
14 Установлення елементів каркаса з брусів під обшивку м3 03

карнизною планкою

:. 15 Упаштування з листової сталі карнизних звисів м 80,4
[1
О

% Лист
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16 Виготовлення огорожі КО т 0,42444
17 Обгородження покрівель перилами м 81
18 Монтаж снігозатримувача м 80
19 Упаштування віконного блока слухового шт 1

20 Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою м2 2,9
21 Упаштування з листової сталі розжолобків м 16
22 Поліпшене фарбування колером олійним по дереву м2 216

заповнень віконних прорізів
23 Упаштування обшивки фронтонів профнастилом ПР20 3 м2 42,3

улаштуванням дерев'яного решетування
24 Зрізання виступаючої частини профнастилу існуючого м різа 20

оздобленняфасаду
25 Монтаж планки з'єднувальноїта планки кутової м 43
26 Установлення дерев'яної жалюзійної двері 1000х1200л м2 12
27 Поліпшене фарбування колером олійним по дереву м2 2,4

дверних блоків, підготовлених під друге фарбування
28 Упаштування обшивки фронтонів профнастилом ПР20 3 м2 42,3

улаштуванням дерев'яного решетування
1 2 3 4
29 Зрізання виступаючої частини профнастилу існуючого м різа 20

оздобленняфасаду
30 Монтаж планки з'єднувальноїта планки кутової м 43
31 Установлення дерев'яної жалюзійної двері 1000х1200і1 м2 12
32 Поліпшене фарбування колером олійним по дереву м2 24

дверних блоків, підготовлених під друге фарбування
Розділ 3. Водостічна система - -

3-3 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з м
- -

144
готових елементів

Розділ 4. Блискавкозахист - -

34 Розробка грунту вручну з кріпленням у траншеях м3
- -

9,6
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтів 3 /з
вертикальними стінками без кріплень/

35 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група мЗ 9,6
грунтів 3

36 Планування площ ручним способом, група грунтів 3 м2 20
: 37 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних м 48
% основах з круглої сталі діаметром 10 мм
% 38 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, м 18
по переріз 160 мм2

%
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15. РОЗРАХУНОК КЛАсуНАОЛІДКІв
(ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)ТА КАТЕГОРІІ склддносп

ВІДПОВІДНОдОдсту-н 5 в. 1.2-16
Розрахунок визначення категорії складності об'єкта «Реконструкціяпокрівлі сільського будинку культури села Нове відділу культури і

туризму Лиманської міської ради, що розташований за адресою: вул.Молодіжна буд.4, село Нове, Лиманського району, Донецької Області»,виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16:

Розрахункова кількість відвідувачів - 4ООосіб;Розрахункова кількість персоналу - 4 особи;

1. Кількість людей які постійно перебувають наоб'єкті складає 4 особи, і в жодному разі не перевищте верхнєобмеження БООсіб. Згідно ДСТУ-Н В.1.2-16: 2013 об'єкт будівництвавідноситься до класу наслідків (відповідальності)СС1.
2. Тимчасове перебування людей складає 400 осіб

і в жодному разі не перевищте верхнє обмеження БООосіб. Згідно ДСТУ-НВ.1.2-16: 2013, об'єкт будівництва відноситься до класу наслідків(відповідальності) СС2.
3. Кількість людей які знаходяться поза зоноюоб'єкта визначається за формулою

Мз = 01 х М1 = 1,0 х 400 = 400 (осіб),

а-приймаємо відповідно до таблиці 2
Відповідно ДСТУ-Н В.1.2-16:201З, об'єкт будівництва відноситься до
класу наслідків (відповідальності) СС2.

4. Обсяг можливого економічного збитку:
Кошторисна вартість робіт (орієнтовно) - 1500 тис. грн.
Мінімальний розмір заробітної плати станом 01.07.17г.- 3200грн.

Ф = 02252Рі
і=1
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Ф = 0.225 х 1500тыс.грн = 337,5тыс.грн.

Розраховуємо обсяг економічних збитків:

Ф = 337500грн.+ 3200грн = 105,4М.р.3. п.

Відповідно ДСТУ-Н В.1.2-16: 2013, об'єкт будівництва відноситься до
класу наслідків (відповідальності) СС1.

Прогнозованою аварійною ситуацією яка може зруйнувати, або вивести
будівельні конструкції з ладу є виникнення пожежі.

5. Об'єкт виробництва робіт не розміщений в охоронній зоні культурної
спадщини і не є об'єктом культурної спадщини.

6. Об'єкт виробництва робіт розташований у
звичайних інженерне-геологічних умовах, за відсутності таких умов як:
сейсміка, просадка т.п. Об'єкт не є джерелом підвищеної екологічноі'
відповідальності.

7. Припинення функціонування об'єкта не вплине
на роботу об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики.
Згідно додатка А.1 ДСТУ-Н В.1.2-16: 2013, об'єкт будівництва відноситься
до класу наслідків (відповідальності)СС1.

Висновок. Відповідно до дСТУ-Н В.1.2-1б: 2013, клас наслідків
(відповідальності) об'єкта будівництва «Реконструкція покрівлі сільського
будинку культури села Нове відділу культури і туризму Лиманської міської
ради, що розташований за адресою: вул. Молодіжна буд.4, село Нове,
Лиманського району, донецької області», встановлюється з вищої
характеристиці можливихнаслідків, отриманих в результаті розрахунків.

За критеріями пунктів 2 та З цього розрахунку об'єкт відноситься до класу
Ї наслідків СС2.
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