
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р. 

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги з просочування деревини» 

(Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ)» зумовлена 

необхідністю забезпечення виконання протипожежних заходів у закладах освіти 

Святошинського району міста Києва.  

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Код ЄДРПОУ: 37498536 

         Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-02-005614-a  

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021:2015 -77220000-8 Послуги з просочування 

деревини» (Проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ)» 

Бюджет закупівлі становить: 1 350 000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно 

до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення 

вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних конструкцій горищ згідно, технічних 

вимог, переліку закладів освіти, та площі поверхонь, який наведено нижче. 

 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість 

2 3 4 

«ДК 021:2015 -77220000-8 Послуги з просочування 

деревини» (Проведення вогнезахисної обробки 

(просочення) дерев’яних конструкцій горищ)» 

м2  

ЗЗСО № 185 вул. Серпова, 20/6 м2 6255 

КГСМ № 1 (поч. школа) вул. Львівська, 25 м2 1635 

ЗДО № 139 вул. Гната Юри, 5-А м2 2475 

ЗДО № 145 бульв. Кольцова, 20-Б м2 2700 

ЗДО № 214 вул. Котельникова, 44 м2 1328 

ЗДО № 547 вул. Корольова, 8-А м2 570 

ЗДО № 735 вул. Чистяківська, 1 м2 750 

КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського 

району м. Києва» вул. Чистяківська, 18 

м2 1786 

 

 Поверхня дерев’яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. 

Деревина повинна бути сухою без гнильних ушкоджень. 

 При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним 

способом. 

 Очищення дерев’яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного 

шару проводять шляхом зіскоблювання або іншим інструментом; видалення пилу і сміття – 

щітками або шляхом обдування стисненим повітрям. 

  При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину 

миючого засобу. Після очищення і сушки поверхні деревини приступають до нанесення 

вогнезахисного складу.  

 


