
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1 Найменування, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань, 

його категорія: 

Головне управління житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради (код за ЄДРПОУ 03365245, 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022) 

Категорія: Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі" 

2 Назва предмета закупівлі "Капітальний ремонт віконних блоків (відновлювальні 

роботи частини житлового будинку по вул. Космонавта 

Попова, 24, корп. 1) у м. Кропивницькому" (ДК 021:2015 

- 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") 

3 Вид процедури Переговорна процедура 

4 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-05-27-004732-a 

5 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Відповідно до Національного класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 

(код 10213 – НС у наслідок пожежі, вибуху у будівлі або 

споруді житлової призначеності ), підпункту 3 пункту 6 

Порядку класифікацій надзвичайних ситуацій за їх 

рівнями, затвердженого постановою КМУ від 24 березня 

2004 року № 368 "Про затвердження Порядку 

класифікацій надзвичайних ситуацій за їх рівнями", 

пункту 6 розділу І Класифікаційних ознак надзвичайних 

ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06 

серпня 2018 року № 658,  надзвичайна ситуація в 

житловому будинку класифікована як надзвичайна 

ситуація техногенного характеру місцевого рівня.  

  Враховуючи  висновок Акту ТОВ «Виробнича 

лабораторія Будстандарт» про проведення попереднього 

технічного обстеження дев’ятиповерхового житлового 

будинку, що розташований по  вул. Космонавта Попова 

будинок 24 корп.1 в м. Кропивницький Кіровоградської 

області, технічний стан  1-ї та 2-ї секції класифікується 

як аварійний (категорія 4),  не відповідає вимогам 

безпечної та надійної експлуатації.  

На позачергове засідання  міської комісії з питань 

техногенної екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 08.02.2022 р. (протокол № 3)  КП «ЖЕО № 

4» КМР» надав інформацію про наявність пошкодження 

віконного скління та віконних блоків у даному 

житловому будинку. 

    Куруючись  Положенням про Головне управління 

житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької 

міської ради від 02.02.2021 року № 71  до повноважень 

Головного управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради відноситься  

організація управління об’єктами житлово-комунального 

господарства, що перебувають у комунальній власності 

Кропивницької міської територіальної громади, та 

розроблення заходів, спрямованих на забезпечення їх 



сталої роботи в умовах стихійного лиха, аварій, 

катастроф та ліквідації їх наслідків. 

        Відповідно до рекомендацій п 7.8 Звіту про 

проведення детального технічного обстеження, 

виконаного ТОВ «Виробнича лабораторія Будстандарт»  

Необхідно виконати заміну зруйнованих віконних, 

балконних і дверних блоків, склопакетів в місцях 

загального користування та в окремих приміщеннях 

житлових квартир, що знаходяться в зоні вибуху  та в 

суміжних зонах. 

6 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно  

до бюджетного запиту, рішення Кропивницької міської 

ради № 1059 від 16 грудня 2021 року «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на     

2022 рік»,  та рішення Кропивницької міської ради        

№ 105 від 02 лютого 2021 року «Про затвердження  

Комплексної  програми  розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в  місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки» зі змінами, 

внесеними рішенням Кропивницької міської ради           

від 04.02.2022 р. № 1094   
7 Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі: 

 3734331,60грн 

8 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі:  

3734331,60 грн., визначена згідно з  вимогами ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»  

та на підставі рішень Кропивницької міської ради № 

1059 від 16 грудня 2021 руку «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на     

2022 рік» та рішення Кропивницької міської ради           

№ 105 від 02 лютого 2021 року «Про затвердження  

Комплексної  програми  розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в  місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки» зі змінами, 

внесеними рішенням Кропивницької міської ради           

від 04.02.2022 р. № 1094   
 

 


