
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: Бурштинська міська рада, 77111, вул.С.Стрільців,4, м.Бурштин, Івано-

Франківська обл., Україна, код ЄДРПОУ – 04357466, орган місцевого самоврядування 

        2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):  «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по вул.Липова в 

м.Бурштин Івано - Франківської області»:   

 

        3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 

обсяги зазначено у технічній специфікації, вул.Липова в м.Бурштин, початок виконання 

послуг із дати укладання договору 

4) очікувана вартість предмета закупівлі – 7150,020 тис.грн. з ПДВ  

5) Обґрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Відповідно до Технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 

України 010-94, затверджених Держжитлокомунгоспом України від 27 грудня 1994 р. Із 

змінами і доповненнями, внесеними поправкою Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 21 лютого 1995 року проектна документація на поточний 

ремонт міських вулиць та доріг, а також на утримання їх елементів та обладнання не 

розроблюється. (пункт 3.11 в редакції поправки Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству від 21.02.95 р.). 

Очікувана вартість розрахована відповідно до зведеного кошторисного розрахунку 

вартості номенклатури послуг до дефектного акту Замовника. 

       6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: початок робіт 2022 рік,  згідно 

графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань. 

 

7) умови оплати: розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані 

послуги.  

       8) Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення – кошти місцевого 

бюджету згідно рішення міської ради від 26 серпня 2022 року № 05/37-22  «Про внесення змін 

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

11.12.2020 № 06/2-20»: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги по вул. Липова 

в м.Бурштині Івано-Франківської області.  

  

Закупівля проводиться відповідно до Переліку вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах Івано-Франківської області для здійснення експлуатаційного утримання у 

2022 році на період дії воєнного стану (розпорядження Івано-Франківської обласної 

військової адміністрації від 16.08.2022 №275). 

 

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та 

інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є 

комунальною власністю. 
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Статтею 19 Закону України «Про автомобільні дороги» передбачено, що основними 

обов’язками органів місцевого самоврядування у частині управління функціонування і 

розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, зокрема, є: забезпечення 

безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів 

вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів; організація будівництва, реконструкції, 

ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для 

них будівельними нормами, державними стандартами та нормами. 

 

Згідно з п. 1.1 розділу 1. Загальні положення Порядку проведення ремонту та утримання 

об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 (із 

змінами), роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою мають бути спрямовані на 

забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних 

якостей та продовження їх строків служби. 

 


