
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

       19.12.2018                                                                                         №_455__              

 

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 28  листопада 2018 року № 643 «Про  затвердження проектно- 

кошторисної документації по об’єкту « Капітальний ремонт адміністративної будівлі 

Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, вул. Привокзальна,25»(заміна та 

дверей)»; 

- від 04  грудня 2018 року  № 672 «Про  затвердження проектно- кошторисної 

документації по об’єкту « Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі 

Лиманської міської ради». 

 

  

 

 

 

 

Міський голова                        П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_______________                                                                                              №________ 

м. Лиман 

 
 

 Про затвердження 

проектно-кошторисної 

документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі 

Лиманської міської ради за 

адресою: м.Лиман, 

вул.Привокзальна,25» 

(заміна вікон та дверей).  

 

   

 

 

Розглянувши розроблену товариством з обмеженою відповідальністю 

«Донмегапроект» проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, 

вул.Привокзальна,25» (заміна вікон та дверей), 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.4 Постанови КМУ від 

11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов 

КМУ» (зі змінами), п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: м.Лиман, 

вул.Привокзальна,25» (заміна вікон та дверей) кошторисною вартістю  105,655 

тис.грн.  

2. Віділлу обліку та звітності (Манцева) взяти на облік зазначену проектно-

кошторисну документацію. 

3. Подати на розгляд виконавчого комітету Лиманської міської ради проект           

рішення про затвердження розпорядження міського голови. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за  собою. 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

          



 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_______________                                                                                              №________ 

м. Лиман 

 
 

 Про затвердження 

проектно-кошторисної 

документації по об’єкту 

«Капітальний ремонт 

приміщень адміністративної 

будівлі Лиманської міської 

ради»   

 

   

 

 

Розглянувши розроблену товариством з обмеженою відповідальністю 

«Донмегапроект» проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщень адміністративної будівлі Лиманської міської ради», 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.4 Постанови КМУ від 

11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов 

КМУ» (зі змінами) п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний 

ремонт приміщень адміністративної будівлі Лиманської міської ради» 

кошторисною вартістю  86,971 тис.грн.  

2. Віділлу обліку та звітності (Манцева) взяти на облік зазначену проектно-  

            кошторисну документацію. 

3. Подати на розгляд виконавчого комітету Лиманської міської ради проект           

рішення про затвердження розпорядження міського голови. 

 

      4.  Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за  собою. 

 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

   

 


