
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__23.04.2019____                                                                                            №__197 

 м. Лиман 

Про затвердження кошторисної частини 

проектної документації по робочому 

проекту “Реконструкція дитячого 

майданчика, прилеглої території до будівлі 

Центра культури та дозвілля ім.Горького, 

частини тротуарів та дороги по вулиці 

Незалежності під площу Незалежності в 

місті Лиман. Коригування” 

 

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 Східною 

філією Державного Інституту “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” від 26.03.2019 №10-

0154-19, керуючись підпунктом 1 п. “а” ч. 1 ст.31, ст.40 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1.Затвердити кошторисну частину проектної документації по робочому проекту  

“Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та 

дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу 

Незалежності в місті Лиман. Коригування” з наступними вартісними показниками: 
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 

25.03.2019р. складає 37 163,825 тис.грн., у тому числі:  
будівельні роботи — 26 721,392 тис.грн.,  
устаткування — 2 679,289 тис.грн., 
інші витрати — 7 763,144 тис.грн.; 
вартість виконаних робіт — 197,740 тис.грн., у тому числі: 
загальна кошторисна вартість І черги будівництва складала — 14 083,962 тис.грн., 

у тому числі: 
будівельні роботи — 8 692,538 тис.грн.,  
устаткування — 2 353,082 тис.грн., 
інші витрати — 3 038,342 тис.грн.; 
вартість виконаних робіт — 197,740 тис.грн., 
загальна кошторисна вартість ІІ черги будівництва складала — 11 194,225 тис.грн., 

у тому числі: 
будівельні роботи — 8 903,256 тис.грн.,  
інші витрати — 2 290,969 тис.грн.; 



загальна кошторисна вартість ІІІ черги будівництва складала — 11 885,638 

тис.грн., у тому числі: 
будівельні роботи — 9 125,598 тис.грн.,  
устаткування — 326,207 тис.грн., 
інші витрати — 2 433,833 тис.грн. 
2. Визнати рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.04.2018 

№126 “Про затвердження проектної документації” таким, що втратило чинність. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

Міський голова         П.Ф. Цимідан 
 


