
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття вулиць в місті Ковелі Волинської 

області (ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення по закупівлі: Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття вулиць в місті Ковелі Волинської області (ДК 

021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) сформовано з урахуванням 

наявної потреби в закупівлі даної послуги та затверджено рішенням сесії Ковельської міської 

ради від 23.12.2021р. № 16/7 «Про бюджет Ковельської міської територіальної громади на 

2022 рік» та Довідки № 189 від 05.04.2022р. про зміну до плану асигнувань загального фонду 

бюджету. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі у складі закупівельної 

документації визначено відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів 

благоустрою населених пунктів» (наказ Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003р. № 154 із 

змінами, внесеними наказом Міністерства з питань ЖКГ № 94 від 24.07.2007р., наказами 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 

589 від 28.11.2012р. № 151 від 16.06.2017р.) з дотриманням «Технічних правил ремонту і 

утримання вулиць та доріг населених пунктів» (наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. № 54 із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства № 336 від 26.12.2017р., № 309 від 19.11.2018р., Наказом 

Міністерства розвитку громад та територій № 297 від 07.12.2020р.), а також Галузевих 

будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального 

користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби 

автомобільних доріг України від 23.08.2011р. № 301. В послугу входить ямковий ремонт 

асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 – 

1800 м2, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, 

площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 – 1800 м2, а також інші роботи для забезпечення 

експлуатаційних характеристик доріг. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось із застосуванням 

одного з методів примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженим Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275, а саме враховувалась інформація, що міститься в мережі 

інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Prozorro». Очікувана 

вартість 5 000 000,00 грн. з ПДВ передбачена річним планом на 2022 рік. 
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