
  Додаток 3 
           до протоколу №27 від 28.10.22р.  
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі  послуги з обстеження технічного стану будівельних конструкцій житлового 
будинку по вул. Лозановича, 20 м. Слов’янськ, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф  (код ДК 021:2015: 
71330000-0 «Інженерні послуги різні» (відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами) 
 
 1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
його категорія: Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військово-
цивільної адміністрації Краматорського району Донецької області . 
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника-орган державної влади. 
 2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та 
назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: послуги з обстеження технічного стану 
будівельних конструкцій житлового будинку по вул. Лозановича, 20 м. Слов’янськ, 
пошкодженого внаслідок збройної агресії рф  (код ДК 021:2015: 71330000-0 «Інженерні 
послуги різні»  
 3.Ідентифікатор закупівлі:ID:: UA-2022-11-01-002737-a  
 4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

  Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію України та 
загострення бойових дій на території Слов’янської міської територіальної громади 
Краматорського району Донецької області на території Слов’янської міської територіальної 
громади пошкоджено більш 700 житлових будинків, в тому числі більш 140 багатоквартирні.  

 Для відновлення цих будинків необхідно виконати оцінку технічного стану будівельних 
конструкцій, яка визначається за ступенем пошкодження i характерними ознаками дефектів. При 
обстеженні виконуються наступні роботи:виконати схеми i відомості дефектів та 
пошкоджень, з фіксацію ïx місць i характеру;виконати опис, фотофіксацію дефектних 
ділянок;визначити розміри i причину виникнення дефектів i пошкоджень;визначити 
моральний та фізичний знос об’єкта; встановити місця розташування та розмір аварійних 
ділянок (при наявності), уточнити схему місць виробок, розкриття, зондування конструкцій.
 5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 109 750 грн. 36 коп. (сто дев’ять 
тисяч сімсот п’ятдесят гривень 36 коп.), у тому числі ПДВ – 18 291,73 грн. згідно  
Розпорядження начальника військової адміністрації від 21.10.2022 №189 та Плану фінансування 
об'єктів з загального фонду управління ЖКГ . 7       
 6. Очікувана вартість предмета закупівлі:109 750 грн. 36 коп. (сто дев’ять тисяч 
сімсот п’ятдесят гривень 36 коп.), у тому числі ПДВ – 18 291,73 грн. 7   
 7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:Визначено відповідно до наказу 
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі". ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і 
споруд для визначення та оцінки їх технічного стану - СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. 
Правила визначення  фізичного зносу житлових будинків. 
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