
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              

 

м. Лиман 

 

 

 

Про затвердження  розпоряджень  

міського голови 

 

 

 

Керуючись ст. ст. 30, 40, 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Лиманської міської ради 

 

ВИРІШИВ: : 

 

 

 1. Затвердити розпорядження міського голови (додаються): 

-  від 24 жовтня 2019року № 565 «Про  затвердження проектно- кошторисної 

документації по улаштуванню системи опалення, водопостачання та водовідведення 

нежитлової будівлі за адресою:  Донецька обл., м. Лиман, вул. Петропавлівська, 75»  

- від 29 жовтня 2019 року № 596 « Про  затвердження проектно- кошторисної 

документації по капітальному ремонту нежитлової будівлі за адресою: Донецька обл., 

сел. Дробишеве, вул. Державна, 94( заміна вікон)» 

  

 

 

 

Міський голова                        П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

24.10.2019                                                                                     № 565 

 

м. Лиман 

 

 Про затвердження 

проектно-кошторисної 

документації по 

улаштуванню системи 

опалення, водопостачання 

та водовідведення 

нежитлової будівлі за 

адресою: Донецька обл., м. 

Лиман, вул. 

Петропавлівська,75 

 

  

 

 

Розглянувши проектно-кошторисну документацію по улаштуванню системи 

опалення, водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі за адресою: 

Донецька обл., м. Лиман, вул. Петропавлівська,75, враховуючи рішення Лиманської 

міської ради від 22.08.2019 № 3787 « Про передачу в оренду нерухомого майна 

комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади без проведення 

конкурсу» з метою проведення капітального ремонту, керуючись наказом № 45 від 

16.05.2011 р. Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-

комунального господарства «Про затвердження Порядку розроблення проектно-

кошторисної документації та будівництва об’єктів», п.13,20 ч.4 ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по улаштуванню системи 

опалення, водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі за адресою: 

Донецька обл., м. Лиман, вул. Петропавлівська,75 кошторисною вартістю  

93416,00 грн. ( дев’яносто три тисячі чотириста шістнадцять грн. 00 коп.) 

2. Відділу обліку та звітності подати на розгляд виконавчого комітету Лиманської 

міської ради проект рішення про затвердження розпорядження міського голови. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за  собою. 

 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

            

 



 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

29.10.2019                                                                                      № 596 

 

м. Лиман 

 
 

 Про затвердження проектно-

кошторисної документації по 

капітальному ремонту 

нежитлової будівлі за адресою: 

Донецька обл., сел. Дробишеве, 

вул. Державна, 94(заміна вікон) 

 

  

 

 

              Розглянувши проектно-кошторисну документацію  по капітальному ремонту 

нежитлової будівлі за адресою: Донецька обл., сел. Дробишеве, вул. Державна, 

94(заміна вікон), враховуючи рішення Лиманської міської ради від 17.10.2019 № 7/69-

4150 Про внесення змін та доповнень до « Програми розвитку місцевого 

самоврядування Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2712, керуючись наказом 

№ 45 від 16.05.2011 р. Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-

комунального господарства «Про затвердження Порядку розроблення проектно-

кошторисної документації та будівництва об’єктів», п.13,20 ч.4 ст.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

4. Затвердити проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту 

нежитлової будівлі за адресою: Донецька обл., сел. Дробишеве, вул. Державна, 

94(заміна вікон), кошторисною вартістю  70483,00 грн. (сімдесят тисяч чотириста 

вісімдесят три грн. 00 коп.) 

5. Відділу обліку та звітності подати на розгляд виконавчого комітету Лиманської 

міської ради проект рішення про затвердження розпорядження міського голови. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за  собою. 

 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

 

 

 



 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                                                  №________              

 

м. Лиман 

 

 

 

Про затвердження  розпоряджень  

міського голови 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О: 

 

 

 

Юридичний відділ 

 

Відділ обліку та звітності 

 

Загальний відділ 

 

Керуючий справами                                                                                                

 

 

І.О.Шуляченко 

 

Н.І. Манцева 

 

О.В. Донцова 

 

Р.О. Малий 

 

     

 

 

 

 

 

 


