
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ  
 

 

від 13.12.2019 № 485 
              м.Покровськ 

 

 

Про затвердження проектної документації за робочим проектом «Реконструкція 

парку «Ювілейний» м. Красноармійськ Донецької області (І етап І черга)» 

(коригування). 

 
Згідно пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011р № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва 

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

постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), враховуючи позитивний 

експертний звіт від 11.12.2019р № 11/10-12/19/А, керуючись статтями 31, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про  місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

Затвердити проектну документацію за робочим проектом «Реконструкція 

парку «Ювілейний» м. Красноармійськ Донецької області (І етап І черга)» 

(коригування) з наступними техніко-економічними показниками:  

 

Показники Од. виміру Кількість 

1 2 3 

Вид будівництва Реконструкція 

Площа ділянки парку га 26,828 

Площа ділянки в межах проектування га 26,828 

Площа забудови:   

нове будівництво, в т.ч.: м² 92,36 

- альтанка м² 52,70 

- фонтан м² 28,20 

- тех.камера фонтану м² 9,90 

- основа під скульптуру м² 1,56 

існуючі споруди, в т.ч.: м² 98,60 

- центральна вхідна група м² 47,80 

- вхідна група до велодоріжки м² 24,80 

- основа під скульптуру м² 26,00 

Будівельний об’єм проектованих будівель і споруд м³ 25,74 

Потужність, місткість, пропускна спроможність осіб/добу 798 

Площа покриття, в т.ч.: м² 22836,55 

- фігурні елементи мощення ФЕМ м² 16612,55 



- покриття з граншлаку м² 2152,00 

- покриття з щебеню м² 126,00 

- бруківка м² 3946,00 

Площа проектованого озеленення  м² 55020,46 

Зовнішнє освітлення (загальна кількість опор) шт 235 

Річна потреба в паливі т.у.п. 12,34 

Річна потреба у воді тис.м³/рік 8,76 

Добова потреба у воді на полив м³/добу 51,27 

Розрахункова електрична потужність кВт 15,22 

Річна потреба у електроенаргії Тис.кВ/рік 36,30 

Тривалість будівництва міс 6,70 

Загальна кошторисна вартість будівництва в тому 

числі: 

- будівельні роботи; 

- устаткування; 

- інші витрати. 

 

Із загальної кошторисної вартості виконано  

- будівельні роботи; 

- устаткування; 

- інші витрати. 
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65798,326 

44603,306 

6804,714 

14390,306 

 

58636,841 

42220,065 

4932,979 

11483,797 

 

 

  

 

В.п. міського голови                                                         І. Сущенко               


