
 

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 поточного ремонту фасаду 

РУО за адресою: вул. Якуба Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 

(CPV) 45440000-3 Фарбування та скління» зумовлена необхідністю забезпечення виконання 

енергозберігаючих заходів та заходів з продовження терміну експлуатації будівлі РУО 

Святошинського району міста Києва.  

Замовник: Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Код ЄДРПОУ: 37498536 

         Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-03-04-002913-b 

 
   

Умови виконання робіт  
    

Об'єми робіт 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт і витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Фасади       

1 Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих 

трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань 

до 16 м 

м2 1060   

2 Розбирання вiдливiв (154,1м) та парапетів (142,2 м) м 296,3   

3 (Демонтаж)грат металевих 204,07 м2 т 1,63256   

4 (Демонтаж)ліхтарів шт 7   

5 Розбирання конструкцій ґанку залiзобетонних м3 4,5   

6 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 

м2 8,7   

7 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

м2 634,2   

8 Ремонт поверхнi цегляних стiн при глибинi забиття в 0,5 

цеглини, площа забиття в одному мiсцi до 1 м2 

 м2 251   

9 Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 

по каменю стiн фасадiв 

м2 251   

10 Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з 

опорядженням декоративним розчином за технологією 

"CEREZIT". Стіни гладкі 

 м2 731,7   

11 Утеплення цоколю фасадів плитами товщиною 80 мм з 

опорядженням декоративним розчином за технологією 

"CEREZIT". Стіни гладкі 

 м2 107,35   

12 Утеплення виходів на покрівлю плитами товщиною 50 

мм з опорядженням декоративним розчином за 

технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

 м2 130   

13 Утеплення укосів плитами товщиною 20 мм з 

опорядженням декоративним розчином за технологією 

"CEREZIT". Стіни гладкі 

 м2 60   

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту фасаду РУО за адресою: вул. Якуба 

Коласа, 6-А у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CPV) 45440000-3 

Фарбування та скління» 

Бюджет закупівлі становить: 2400000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до 

середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, проведення поточного 

ремонту фасаду згідно, технічних вимог, та площі поверхонь, який наведено нижче. 



 

14 Опорядження декоративним розчином за технологією 

"CEREZIT". (плити над входами, вентиляційна шахта) 

м2 30,6   

15 Улаштування з листової сталi парапетiв м 142,2   

16 Установлення віконних зливів м 154,1   

17 Монтаж лiхтарів існуючих шт 7   

18 Установлення грат підвалу вентиляційних з вивiрянням i 

закрiпленням розмiром 300х300 мм 

грати 10   

19 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 

менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 

рази 

м2 1,84   

20 Улаштування зливної системи м 30,4   

  Покрівля накривних плит входів       

21 

 

Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 

3 шари 

м2 14,4   

22 Улаштування покриття з рулонних матерiалiв на мастицi м2 14,4   

23 
Улаштування додаткового шару покриття з рулонних 

покрiвельних матерiалiв 
м2 14,4   

24 
Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних 

стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв 
 м 12   

25 

Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висоти 

примикання до цегляних стiн i парапетiв з рулонних 

покрiвельних матерiалiв [при улаштуванні примикань] 

(до 300 мм) 

 м -12   

  Прорізи двері       

26 (Демонтаж)металевих дверей м2 12   

27 Установлення металевих утеплених дверних блоків м2 12   

  Прорізи вікна       

28 Знiмання засклених вiконних рам  м2 61,285   

29 
Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
 шт 20   

30 

Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

м2 61,285   

31 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 20   

32 Навантаження смiття вручну  т 46,791   

33 Перевезення сміття до 30 км т 46,791   

  



 

1 2 3 4 5 

21 Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 

3 шари 

м2 14,4   

22 Улаштування покриття з рулонних матерiалiв на мастицi м2 14,4   

23 Улаштування додаткового шару покриття з рулонних 

покрiвельних матерiалiв 

м2 14,4   

24 Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних 

стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв 

 м 12   

25 Додавати або виключати на кожнi 100 мм змiни висоти 

примикання до цегляних стiн i парапетiв з рулонних 

покрiвельних матерiалiв [при улаштуванні примикань] 

(до 300 мм) 

 м -12   

  Прорізи двері       

26 (Демонтаж)металевих дверей м2 12   

27 Установлення металевих утеплених дверних блоків м2 12   

  Прорізи вікна       

28 Знiмання засклених вiконних рам  м2 61,285   

29 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 

 шт 20   

30 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками 

площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах 

житлових і громадських будівель 

м2 61,285   

31 Установлення пластикових пiдвiконних дошок м 20   

32 Навантаження смiття вручну  т 46,791   

33 Перевезення сміття до 30 км т 46,791   

  

Примітка: 

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі 

містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або 

тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі 

«або еквівалент». 

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні 

відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та 

санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. 
 


