
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__08.09.2021__                                                                                             №_____442_____ 
                                                                 м. Лиман 

Про затвердження проектної документації 
на будівництво за робочим проектом 
“Реконструкція (з термомодернізацією) 
будівлі інфекційного відділення 
Комунального некомерційного 
підприємства “Лиманська центральна 
районна лікарня” за адресою : вул. 
Незалежності, буд.64 м. Лиман Донецької 
області” 

 
    Розглянувши лист КНП “Лиманська ЦРЛ”  від 08.09.2021 №1176 щодо 
затвердження проектної  документації за робочим проектом “Реконструкція (з 
термомодернізацією) будівлі інфекційного відділення Комунального 
некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна лікарня” за 
адресою: вул. Незалежності, буд.64 м. Лиман Донецької області”, враховуючи  
експертний звіт (позитивний) щодо розгляду проектної документації на  
будівництво за робочим проектом від 30.07.2021 р. №10-0452-21“, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», керуючись статтями 31, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1.Затвердити кошторисну частину проектної документації за робочим проектом 
“Реконструкція (з термомодернізацією) будівлі інфекційного відділення 
Комунального некомерційного підприємства “Лиманська центральна районна 
лікарня” за адресою: вул. Незалежності, буд.64 м. Лиман Донецької області” з 
наступними техніко-еконмічними показниками: 
 

Показники Од. виміру Кількість 

Вид будівництва реконструкція 

Поверховість поверх 2 

Площа ділянки га 0,2351 

Площа забудови м2 769,21 



Загальна площа м2 2122,21 

Корисна площа м2 2073,51 

Потужність, місткість, 
пропускна спроможність 

ліжок 18 

Загальний будівельний обєм,  
в т.ч. 

м3 10916,37 

Вище відм.0,00 м3 9547,2 

Нижч. Відм.0,00 м3 1369,17 

Пропускна спроможність ліжок 18 

Ступінь вогнестійкості будівлі - ІІІ 

Загальна кошторисна вартість 
будівництва в поточних цінах 
станом на 30.07.2021 , у тому 
числі:  
- будівельні роботи 
- устаткування 
--інші витрати 

Тис.грн 
 
 
 

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 

50539,548 
 
 
 

27533,303 
6178,868 
16827,377 

Витрата кисню л/хв 1,92 

Витрата води Тис.м3 6,3 

Річна витрата теплової енергії Гкал 175,993 

Річна витрата електроенергії Тис.кВтгод 633,15 

Річні витрати ресурсів т у.п. 259,609 

Тривалість будівництва місяць 9,0 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Афоніна Ю.А. 
  
Міський голова                                О.В. Журавльов 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


