
 
 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від 15.09.2021 № 1230        

м. Краматорськ      

 

Про попередній розгляд проєкту рішення мі-

ської ради "Про безоплатну передачу витрат 

комунальному підприємству «Дільниця  по  

ремонту, утриманню автошляхів та спору-

джень на них», комунальному підприємству 

електромереж зовнішнього освітлення «Місь-

ксвітло», комунальному підприємству «Міст» 

по проєктам "Друга стадія проєктування реко-

нструкції з озелененням скверу по бул. Маши-

нобудівників від вул. Дружби до вул. Парко-

вої", "Реконструкція території міста від пл. 

Миру до пл. Комсомольської Слави" 
 

 
Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради "Про безоплатну передачу ви-

трат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню автошляхів та спору-

джень на них», комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськс-

вітло», комунальному підприємству «Міст» по проєктам "Друга стадія проєктування реконс-

трукції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової", 

"Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави", керуючись ст.ст. 

52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради "Про безо-

платну передачу витрат комунальному підприємству «Дільниця  по  ремонту, утриманню ав-

тошляхів та споруджень на них», комунальному підприємству електромереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло», комунальному підприємству «Міст» по проєктам "Друга стадія 

проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Друж-

би до вул. Паркової", "Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської 

Слави" (додається). 
 
 
 

Міський голова  О.В. Гончаренко 
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Проєкт 

 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                          № 

м. Краматорськ     

  

Про безоплатну передачу витрат комунально-

му підприємству «Дільниця  по  ремонту, 

утриманню автошляхів та споруджень на 

них», комунальному підприємству електроме-

реж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», 
комунальному підприємству «Міст» по проєк-

там "Друга стадія проєктування реконструкції 

з озелененням скверу по бул. Машинобудів-

ників від вул. Дружби до вул. Паркової", "Ре-

конструкція території міста від пл. Миру до 

пл. Комсомольської Слави" 
 
У зв’язку з закінченням будівельних робіт за об'єктами будівництва: "Друга стадія 

проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Друж-

би до вул. Паркової" - (сквер по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової), 
"Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (коригування)" - 
(сквер перед будівлею НКМЗ), враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 

07.06.2017 № 406 "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують докуме-

нтів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю 

в експлуатацію", враховуючи рекомендації комісії з питань житлово-комунального господар-

ства, приватизації, комунальної власності, керуючись ст. 25, 26, 59, ст. 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", 
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматор-

ської міської ради  передати безоплатно на баланс комунального підприємства «Дільниця по 

ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них»,  комунальному підприємству елект-

ромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», комунальному підприємству «Міст» по про-

єктам "Друга стадія проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудів-

ників від вул. Дружби до вул. Паркової", "Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. 

Комсомольської Слави" витрати, згідно з переліком (додається). 
2. Комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та спо-

руджень на них» прийняти зазначені витрати згідно з чинним законодавством України, за-

безпечити належну експлуатацію, утримання та поточний ремонт території скверу по бул. 

Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової та скверу від пл. Миру до пл. Комсомо-

льської Слави (сквер перед будівлею НКМЗ), в межах отриманих витрат та робочого проєкту 

будівництва, згідно з переліком (додається). 
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3. Визначити балансоутримувачем мережі (системи) зовнішнього освітлення, які роз-

ташовані на території скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової та 

на території скверу від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (сквер перед будівлею НКМЗ) 

- комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», згідно з 

переліком (додається).                                                              
4. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 

прийняти на баланс зазначені витрати та забезпечити належну експлуатацію та поточний ре-

монт електромереж (систем) зовнішнього освітлення, в межах отриманих витрат, згідно з пе-

реліком (додається). 
5. Визначити балансоутримувачем 3-х ділянок теплотрас на території скверу по бул. 

Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової  - комунальне підприємство "МІСТ", в 

межах отриманих витрат, згідно з переліком (додається).                                                                                                                        
6. Комунальному підприємству «МІСТ» прийняти на баланс зазначені витрати згідно з 

чинним законодавством України.                                                    
7. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматор-

ської міської ради  передати комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню 

автошляхів та споруджень на них», комунальному підприємству електромереж зовнішнього 

освітлення «Міськсвітло», комунальному підприємству «МІСТ» копії фінансово-облікової 

(бухгалтерської) документації, копії технічної (виконавчої), проєктну та іншу буівельну до-

кументацію по проєктам:  "Друга стадія проєктування реконструкції з озелененням скверу по 

бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової", "Реконструкція території міста 

від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (коригування)", під час виконання зазначеного 

рішення, у порядку, згідно з чинним законодавством України.                                                         
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови, 

згідно з розподілом повноважень, та на постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, приватизації  і комунальної власності.    
 
 
 

Міський голова О.В. Гончаренко 
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                                                                                                                                         Додаток  
                                                                                                                                        до рішення міської ради 

          
                                                    № 
 
  

             ПЕРЕЛІК ВИТРАТ 
які підлягають передачі комунальному підприємству «Дільниця по ремонту, утриманню автош-

ляхів та споруджень на них»,  комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло», комунальному підприємству "МІСТ"  
 

  І. "Друга стадія проєктування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобуді-

вників від вул. Дружби до вул. Паркової (коригування)" (сквер по бул. Машинобудівників 

від вул. Дружби до вул. Паркової) 
 І-1. Комунальне підприємство «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на 

них» 
1. Розробка та коригування ПКД 475 908,05 
2. Будівельні роботи  20 219 156,36 
3. Авторський нагляд 13 411,20 
4. Відшкодування витрат на проведення експертизи 47 672,08 
5.  Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 216 538,00 
Всього: 20 972 685,68 

І-2. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 
 
 

Будівельні роботи з встановлення системи зовнішнього освітлен-

ня, в т.ч. устаткування (елементи зовнішнього освітлення) (сквер 

по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової) 

Кіль-

кість, 

оди-

ниця 

вимі-

ру 

Вартість з 

ПДВ (грн.) 

1. Електричні мережі (система) зовнішнього освітлення, в т.ч. буд. 

роботи: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 986 270,83 

- Зовнішнє освітлення в т.ч. устаткування (елементи зовнішнього 

освітлення, матеріально-технічні ресурси): 
 

- - Опора паркова з одним світильником 100 
од. 

- - Лампа A80 30Вт Е27 100 
од. 

- - Обмежувачі перенапруги із затискачами, проколюючими ізоля-

цію SЕ 30.128 
5 од. 

- - Кабель АВБбШв 4х16 мм2 1900 
м 

- - Кабель ВВГ 2х1,5 мм2 394 м 

2. Розробка та коригування ПКД  54 080,46 
3. Авторський нагляд  1 524,00 
4. Відшкодування витрат на проведення експертизи  5 417,28 
5. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 

 
Без 

ПДВ 
24 455,59 

Всього: 2 071 748,16 
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Продовження додатка 

 
 
 

І-3. Комунальне підприємство "МІСТ"  
1. 3 ділянки теплотрас, будівельні роботи з ремонту та заміни  діля-

нок теплотрас, матеріально-технічні ресурси в т.ч. ПДВ  (сквер по 
бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової) 

  
 

- Труби сталевi електрозварнi з теплогiдроiзоляцiєю iз 

пiнополiуретану з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену, дiаметр 

труб 108 мм 

107 
м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

945 635,60 

- Труби сталевi електрозварнi з теплогiдроiзоляцiєю iз 

пiнополiуретану з зовнiшньою оболонкою iз полiетилену, дiаметр 

труб 159 мм 

236 
м 

- Засувки Ду 50 4 од 

- Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривиз-

ни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу   

159мм 

20 
од 

- Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi марки 20, радiус кривиз-

ни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], дiаметр умовного проходу  

108мм 

12 
од 

- Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi  Дн 76х3 2 од 

- Вiдводи гнутi пiд кутом 90 град. iз сталi  Дн 57х4 4 од 
- Комплект iзоляцiї стикiв ПО ф.159/250 48 

од 
- Комплект iзоляцiї стикiв ПО ф. 108/200 26 

од 
- Кран кульовий дiам. 32 мм 2 од 
- Фланцi сталеві Ду 50 4 од 

- Фланцi сталеві Ду 150 2 од 
- Перехід сталевий 108х57 2 од 
- Фланцi сталеві Ду 80 4 од 
2. Розробка та коригування ПКД  10 816,09 
3. Авторський нагляд  304,80 
4. Відшкодування витрат на проведення експертизи  1 083,44 
5. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 

 
Без 

ПДВ 
18 927,30 

Всього:  976 767,24 
ІІ. "Реконструкція території міста від пл. Миру до пл. Комсомольської Слави (коригу-

вання)" (сквер перед будівлею НКМЗ) 
ІІ-1. Комунальне підприємство «Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень 

на них» 

1. Розробка та коригування ПКД 447 168,96 
2. Будівельні роботи 8 082 156,51 
3. Авторський нагляд 56 920,32 
4. Обстеження зелених насаджень 7 244,52 
5. Виготовлення топографічної зйомки  4 888,14 
6. Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) 84 031,38 
Всього: 8 682 409,83 

ІІ-2. Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» 
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Продовження додатка 
 
 

 Будівельні роботи з встановлення системи зовнішнього освіт-

лення, в т.ч. устаткування (елементи зовнішнього освітлення) 
(сквер перед будівлею НКМЗ) 

Кіль-

кість, 

оди-

ниця 

вимі-

ру 

Вартість з 

ПДВ (грн.) 

1. Електричні мережі (система) зовнішнього освітлення, в т.ч. буд. 

роботи: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

896 952,32 

 Зовнішнє освітлення в т.ч. устаткування (елементи зовнішнього 

освітлення, матеріально-технічні ресурси): 
 

- Опора зовнішнього освітлення (ОДИНАРНА) 28 од. 
- Опора зовнішнього освітлення (ПОДВІЙНА) 15 од. 
- Щит навісний IP54 ШМР-12Н 1 од. 

- Вимикач автоматичний ВА47-29 3р, 380В, 13А 1 од. 
- Кабель ВБбШВ 4х6 мм 40 м 
- Кабель ВБбШВ 4х4 мм 846 м 

     2. Розробка та коригування ПКД  49 685,44 
     3.     Авторський нагляд  6 324,48 
     4.   Виготовлення топографічної зйомки Без  543, 13 
     5.   Технічний нагляд (в т.ч. утримання служби замовника) ПДВ 10 997,03 

Всього: 964 502,40 

 
 
 
                      Секретар міської ради                        І.І. Сташкевич 

 


