
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Утримання, ремонт та обслуговування вулично-дорожньої мережі 

(ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги). 

 

Розмір бюджетного призначення по закупівлі: Утримання, ремонт та обслуговування 

вулично-дорожньої мережі (ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги) 

визначено згідно рішення сесії Ковельської міської ради від 23.12.2021р. № 16/7 «Про 

бюджет Ковельської міської територіальної громади на 2022 рік» та річного плану закупівель 

на 2022 рік і складає 1 700 000,00 грн. з ПДВ. З даним рішенням можна ознайомитись на 

офіційному сайті Ковельської міської ради за посиланням 

http://kovelrada.gov.ua/councildecision/175-

perelik_rishen_miskoi_radi_prijnyatih_na_pershomu_plenarnomu_zasidanni_16_sesii_miskoi_radi

_vosmogo_sklikannya_23_grudnya_2021_roku_protokoli_vidkritogo_poimennogo_golosuvannya_

protokol_sesii_spisok_vidsutnih_deputativ_na_zasidanni_ta_videotranslyaciya.html 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

Утримання, ремонт та обслуговування вулично-дорожньої мережі (ДК 021:2015: 

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та супутні послуги) 

Завдання з утримання, ремонту та обслуговування вулично-дорожньої мережі 

полягає в створенні безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони 

навколишнього природного середовища. 

№ 

п/п 
Види послуг 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

1 Обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів шт. 15 

2 Нанесення дорожньої розмітки. Фарба м.кв. 4000 

3 Встановлення дорожніх знаків. Знаки шт. 100 

4 
Влаштування та утримання пристроїв примусового 

зниження швидкості 
м.п. 50 

5 Дрібний ямковий ремонт доріг. Укріплення узбіч. м.кв. 200 

6 Вирівнювання профіля дороги м.кв. 3000 

7 Замовлення схем ОДР шт. 20 

8 

Обрізка дерев, зрізання порослі та скошування трави на 

узбіччі доріг. Прибирання з дорожньої мережі сторонніх 

предметів 

м.кв. 60000 

9 Утримання та ремонт зупинок громадського транспорту шт. 54 

10 
Утримання та ремонт мостових споруд і конструкцій на 

них 
км 300 

11 Ремонт та виготовлення малих архітектурних форм шт. 10 

12 
Очищення та фарбування металевих бар’єрних 

огороджень 
м.кв. 500 
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Очікувану вартість предмета закупівлі послуги: Утримання, ремонт та обслуговування 

вулично-дорожньої мережі (ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги) 

розраховано згідно калькуляційних розрахунків на основі показників (потреба, фінансове 

забезпечення, виконання) попередніх років по аналогічній закупівлі з врахуванням 

бюджетного призначення на відповідний рік. 


