
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ                      

від 11 жовтня 2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-08-02-

006882-а  

1. 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):   

 

        ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» Поточний середній ремонт 

частини вулиці Толстого (від будинку № 17 до перехрестя з вулицями Дружби і Гагаріна) 

у м. Новомиргороді Кіровоградської області 

 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

           Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі  ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та 

дороги населених пунктів» Поточний середній ремонт частини вулиці Толстого (від 

будинку № 17 до перехрестя з вулицями Дружби і Гагаріна) у м. Новомиргороді 

Кіровоградської області складені  відповідно до потреби та норм чинного законодавства і 

зазначені в тендерній документації. Робочий проект на Поточний середній ремонт частини 

вулиці Толстого (від будинку № 17 до перехрестя з вулицями Дружби і Гагаріна) у              

м. Новомиргороді Кіровоградської області розроблений на підставі завдання замовника на 

проектування. 

 

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

           Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі 

кошторисної документації, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, 

складеного згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162 «Деякі питання 

ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 17.09.2021 

за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості 

будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, та відповідно до 

затвердженої Експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини поточного ремонту 

«Поточний середній ремонт частини вулиці Толстого (від будинку № 17 до перехрестя з 

вулицями Дружби і Гагаріна) у м. Новомиргороді Кіровоградської області». Експертиза 

проведена Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області. 

  

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду робіт, та затверджено рішенням тринадцятої сесії восьмого 

скликання Новомиргородської міської ради Кіровоградської області від 17 грудня 2021 

року № 465 ««Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2022 

рік» та  рішенням шістнадцятої сесії восьмого скликання Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області від 18 лютого 2022 року № 492  «Про внесення змін до рішення 

Новомиргородської міської ради від 17 грудня 2021 року № 465 «Про бюджет 

Новомиргородської міської територіальної громади на 2022 рік»» 

 


