
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
03.02. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
48 

 
 
 
Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція операційного блоку КНП «Запорізька обласна клінічна 
лікарня» ЗОР по Оріхівському шосе, 10 м. Запоріжжя» 
  
 

Керуючись ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», враховуючи позитивний експертний звіт                  
ТОВ «ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ» від 31 січня 2022 року № 0005-22Е, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Про 
затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 
операційного блоку КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР по 
Оріхівському шосе, 10 м. Запоріжжя» з такими техніко- економічними 
показниками: 
 

 

вид будівництва - реконструкція, 
клас наслідків - СС2, 

кошторисна вартість у поточних - 175 995,285 тис. грн, 
цінах станом на 24.01.2022 складає 

 

у тому числі:  

будівельні роботи - 47 149,037 тис. грн, 
устаткування, меблі та інвентар - 100 748,776 тис. грн, 
інші витрати - 28 097,472 тис.грн, 

ступінь вогнестійкості - П, 
клас енергетичної ефективності будівлі - С 
загальна площа  - 4 344,83 м2, 
площа забудови - 1 010,7 м2, 
поверховість будівлі - 5 поверхів, 

будівельний об’єм - 16 008,00 м3, 
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Генеральний проєктувальник - ТОВ «Градпроект-М». 
Головний експерт проєкту - Марина ДАВИДОВА 
Замовник будівництва - комунальне некомерційне підприємство 

«Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради. 
 
2. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації  

протягом п’яти днів, після прийняття цього розпорядження, інформувати 
Міністерство розвитку громад та територій України. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Злату Некрасову. 
 

 
 
Голова                                                  Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

у тому числі:  
нижче відм. 0,000 - 3 879,00  м3, 
вище відм. 0,000 - 12 129,00  м3, 
кількість місць для глядачів - 35 місць, 
кількість створених робочих місць - 17 місць, 
потужність - 9 788 операцій на рік, 
тривалість будівництва - 5 місяців, 
показники річних витрат:  
електричної енергії - 336,9 тис.кВт-год., 
води - 3,60 тис. м3, 
тепла - 458,0 Гкал. 


