
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_12.02.2018___                                                                                            №__20____ 

 м. Лиман 

Про затвердження проектно-

кошторисної документації по 

робочим проектам 

 

З метою підготовки конкурсних проектів для участі у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 

2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій 

області, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 

«Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи»,  керуючись 

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

міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1.Затвердити проектно-кошторисну документацію по наступним об'єктам, а саме: 
1.1 “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Одеська м.Лиман” у сумі 4742,285 тис.грн., у т.ч.: 

будівельні роботи - 3803,901 тис.грн., інші витрати - 938,384 тис.грн., (довжина ділянки - 

1720м., категорія ділянки - ІІІ, кількість смуг руху - 2 шт., ширина проїзної частини - 5м),  

згідно експертного звіту від 11.07.2017 №10-00770-17 
1.2 “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Перемоги с.Зарічне” у сумі 1709,281 тис.грн., у т.ч.: 

будівельні роботи - 31360,939 тис.грн., інші витрати - 348,342 тис.грн., згідно 

експертного звіту від 09.06.2017 №10-00605-17 
1.3 “Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної 

територіальної громади по вул.Поштова м.Лиман” у сумі 1654,651 тис.грн., у т.ч.: 

будівельні роботи - 1311,720 тис.грн., інші витрати - 342,931 тис.грн., згідно експертного 

звіту від 09.06.2017 №10-00606-17 
1.4 “Капітальний ремонт тротуару м.Лиман, вул.Грушевського (Свердлова) (від 

вул.Пушкіна до вул.Свободи)” у сумі 819,958 тис.грн., у т.ч.: будівельні роботи - 659,521 

тис.грн., інші витрати - 160,437 тис.грн., згідно експертного звіту від 20.11.2017 №10-

01384-17 
1.5 “Капітальний ремонт тротуару м.Лиман, вул.Пушкіна (від магазину “Арбат 2” 

до вул.Соснова (Петровського) у сумі 2495,615 тис.грн., у т.ч.: будівельні роботи - 

2009,878 тис.грн., інші витрати - 485,737 тис.грн., згідно експертного звіту від 20.11.2017 

№10-01385-17 
1.6 “Капітальний ремонт системи водопроводу у селищі Нове Лиманського району 

(друга черга)” у сумі 7424,552 тис.грн., у т.ч.: будівельні роботи - 5237,885 тис.грн., інші 

витрати - 2186,667 тис.грн., (довжина водопроводу - 2558 м., розрахункові витрати питної 



води - 34,5 м3 /доб., тривалість будівництва - 9 міс.), згідно експертного звіту від 

20.12.2017 №10-01611-17 
1.7 “Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Рубці Краснолиманського району 

Донецької області” у сумі 3382,640 тис.грн., у т.ч.: будівельні роботи — 2590,287 тис.грн., 

інші витрати -792,353 тис.грн., згідно експертного звіту від 07.06.2017 №1271/е/17 
1.8 “Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ 

“Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна” у сумі 13194,136 тис.грн., у т.ч.: будівельні 

роботи - 8931,245 тис.грн., інші витрати - 4262,891 тис.грн., згідно експертного звіту від 

09.10.2017 №10-01247-17 
1.9 “Реконструкція котельні центра соціально-психологічнох реабілітації дітей м.Лиман 

Донецької області, розташованої за адресою: вул.Свободи, 104, м.Лиман Донецької області” у 

сумі 644,605 тис.грн., у т.ч.: будівельні роботи — 483,467 тис.грн., інші витрати — 161,138 

тис.грн., згідно експертного звіту від 26.12.2017 №05-0829-17 
1.10 “Реконструкція будівлі аптеки під діагностичний центр, розташований за адресою: 

вул.Гасієва (Чапаєва) 36а, м.Лиман, Донецької області” у сумі 3816,061 тис.грн., у т.ч.: будівельні 

роботи — 2966,584 тис.грн., інші витрати — 849,477 тис.грн., згідно експертного звіту від 

02.11.2017 №10-01344-17 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Драча Ю.А. 
 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан 


