
  Додаток 2 
           до протоколу №61 від 09.12.22р. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 
предмета закупівлі “Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом житлових 
будинків Слов'янської територіальної громади, ДК 021:2015 44110000-4 - Конструкційні матеріали” (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 област . 
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:   “Придбання будівельних матеріалів для 
проведення ремонтних робіт господарським способом житлових будинків Слов'янської 
територіальної громади, код згідно ДК 021:2015 44110000-4;Конструкційні матеріали”. 
 
3.Ідентифікатор закупівлі:ID: UA-2022-12-13-003890-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. Незважаючи на рекомендації щодо 
евакуації, в місті залишається більше 20 тисяч мешканців.   

В зв'язку з відсутністю оплати послуги з управління будинками, керуючи компанії, ОСББ, 
ЖБК не в змозі виконувати роботи з відновлення будинків які пошкоджено в результаті агресії рф. На 
сьогодні в більш ніж 140 будинках пошкоджено покрівлі, несучі огороджуючи конструкції будівель, 
вікна, двері тощо. Для ремонтних робіт необхідні будівельні матеріали, а саме шифер хвильовий.  
 З метою забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення, забезпечення безпеки 
мешканців, надання обов’язкових житлово-комунальних послуг, ліквідації наслідків, що виникають 
на території громади в результаті воєнних дій, надзвичайних ситуацій, для скорішого виконання 
ремонтних робіт пошкоджених житлових будинків необхідно мати будівельні матеріалі. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-
53:2014 Вироби волокнисто цементні хвилясті.   

5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  999 984,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять 
тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), в т. ч. ПДВ 166 664,00 грн 
розмір бюджетного призначення, визначений відповідно заходів Програми із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та воєнних дій на території Слов’янської міської 
територіальної громади на 2022-2023 роки та п.2.4 розділу 19 «Житлове господарство та комунальна 
інфраструктура» Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної 
громади на 2022р. та Розпорядження начальника військової адміністрації від  16.11.2022 №244.     
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 999 984,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), в т. ч. ПДВ 166 664,00 грн 
 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". 
Обрано метод розрахунку очікуваної вартості товару на підставі моніторингу цін та аналізу 
комерційних пропозицій потенційних постачальників товару через проведення письмових ринкових 
консультацій, за допомогою яких було можливо визначити структуру ринку з урахуванням 
актуальних пропозицій ринку та визначити обґрунтовану очікувану вартість предмета закупівлі. З 
цією метою було направлено письмові запити цінових пропозицій стосовно вартості товару до 
потенційних постачальників з урахуванням вимог до умов поставки та оплати. Визначення та 
відповідне обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося методом порівняння 
ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій. Також було використано 
загальнодоступну інформацію щодо цін товару, яка міститься у відкритих джерелах на сайтах 
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках,в електронних 
каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель. 


