
ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної

вартості предмета закупівлі

Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточного ремонту під'їзду 
житлового будинку за адресою: вул.Сергія Єфремова, буд.14А, м.Дніпро)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської 
ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254
3. Місцезнаходження замовника: пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 
49027
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які 
забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.З ч.І ст.2 Закону України 
“Про публічні закупівлі”)
5. Назва предмета закупівлі: Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з 
поточного ремонту під'їзду житлового будинку за адресою: вул.Сергія Єфремова, 
буд.14А, м.Дніпро)
6. Код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: вул.Сергія Єфремова, буд.14А, м. Дніпро
9. Вид закупівлі: спрощена закупівля
10. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-11-19-014967-а

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
98 780,00 грн (дев’яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят грн 00 коп). Визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 
закупівлі, а саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із 
змінами, шляхом пошуку інформації про ціни на послуги, що містяться в мережі інтернет 
у відкритому доступі.
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом адміністрації Соборного 
району Дніпровської міської ради згідно з рішенням міської ради від 24.02.2021 №19/4 
«Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 -  2025 роки 
та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади, передбачених на фінансування цієї програми», розпорядженням міського голови 
від 15.11.2021 №10-15/11-р про виділення коштів на виконання Програми сприяння 
розвитку територій м. Дніпра на 2021 -  2025 роки, довідкою про зміни до кошторису на 
2021 рік від 19.11.2021 №44, згідно наказу адміністрації Соборного району Дніпровської 
міської ради від 19.11.2021 №80-н за КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового фонду». (КЕКВ 2240).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг: з дати укладання договору по 31.12.2021.
Послуга необхідна для забезпечення утримання в належному стані житлового будинку.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Поточний ремонт під'їзду житлового будинку за адресою: м.Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 14А



№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону, 

площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
м2 34

2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби

м2 70,1

3 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці

м2 70,1

4 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби

м2 58

5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці

м2 58

6 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих 
стін усередині будівлі розбіленим колером 3 
розчищенням старої фарби до 35% (акрилова емаль)

м2 71,22

7 Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих 
торців сходових маршів усередині будівлі (акрилова 
емаль)

м2 4,85

8 Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих 
дерев'яних поручнів усередині будівлі

м2 4,17

9 Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше 
пофарбованих металевих поверхонь огорож

м2 7,35

10 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше 
пофарбованих сталевих труб

м2 1,4

11 Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше 
пофарбованих поверхонь сходів

м2 0,7

12 Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше 
пофарбованих металевих поверхонь електрощитків

м2 1,44

13 Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше 
пофарбованих радіаторів

м2 2

14 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним 
розчином

м 6

15 Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині 
будівлі по каменю та бетону

м2 15

Уповноважена особа Наталія КРАСИЛОВЕЦЬ


