
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України  від 

16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» 

 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС - "Послуги з 

поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на території Гайсинської ОТГ 

(аварійні роботи вулиць і доріг комунальної власності для покращення їх 

технічного стану (третя черга) відповідно до переліку, затвердженого 

обласною військовою адміністрацією на період дії воєнного стану)"  

код ДК  021:2015  45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь. 

 

Вид та ідентифікатор закупівлі - Відкриті торги з особливостями  

ідентифікатор закупівлі  UA-2022-11-18-006013-a 

Очікувана вартість предмета закупівлі - 7 440 000,00 грн. (Сім мільйонів 

чотириста сорок тисяч гривень 00 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 1 240 000,00 

грн. (Один мільйон двісті сорок тисяч гривень 00 копійок) 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

З метою забезпечення належної якості автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення Гайсинської територіальної громади, згідно 

з державними будівельними нормами та стандартами, а також створення 

умов для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів 

та на підставі Наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 25 

жовтня  № 2279 « Про внесення змін до наказу Начальника обласної 

військової адміністрації від 5 липня 2022 року  № 963»,  а також  Наказу №20 

від 08 листопада 2022  року відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури провести закупівлю  "Послуги з поточного 

ремонту вулично-дорожньої мережі на території Гайсинської ОТГ (аварійні 

роботи вулиць і доріг комунальної власності для покращення їх технічного 

стану (третя черга) відповідно до переліку, затвердженого обласною 

військовою адміністрацією на період дії воєнного стану)"  необхідно 

здійснити  закупівлю послуг із поточного ремонту вулично-дорожньої 

мережі на території Гайсинської ОТГ застосувавши  процедуру відкритих 

торгів з особливостями відповідно до постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 

2022 року «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні 

закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 

протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 

 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/
https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмету закупівлі* 

надається у складі пропозиції 

*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з 

виразом «еквівалент» 

 

Перелік об'єктів 

Населений пункт 
Назва 

вулиці/дороги 

Загальна 

протяжність, м 

кількість 

ремонтованої площі 
в м2 

Примітки 

м. Гайсин вул. 1 Травня 3270 168,29 ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Бакалова 1438 244,20 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Волонтерів 1890 152,63 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. І.Франко 1030 147,54 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Станційна 1238 184,17 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 
покриття) 

м. Гайсин 
1 пров. 

Високовича 
215 14,75 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин 2 пров. 1 Травня 963 35,10 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Високовича 621 57,49 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Кримська 762 10,18 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин площа 1 Травня 229 212,15 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 



м. Гайсин 
вул. 
Миколаївська 

510 112,33 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 
покриття) 

м. Гайсин 
вул. 
Грушевського 

2346 50,88 
ремонтні роботи (ямковий 
ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин 
вул. 
Б.Хмельницьког

о 

1230 122,10 
ремонтні роботи (ямковий 
ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Південна 3350 642,86 
ремонтні роботи (ремонт 

асфальтобетонного покриття) 

м. Гайсин 
вул. 
Пролетарська 

1040 111,93 
ремонтні роботи (ямковий 
ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

м. Гайсин вул. Тімірязєва 988 193,33 
ремонтні роботи (ямковий 
ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

с. Гнатівка вул. Набережна 1320 8,34 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 

покриття) 

с. Бондурі вул. Набережна 1660 821,43 
ремонтні роботи (ремонт 

асфальтобетонного покриття) 

с. Степашки 

вул. 
Першотравнева 

1050 203,50 

ремонтні роботи (ямковий 

ремонт асфальтобетонного 
покриття) 

с. Басаличівка вул. Гвардійська 2050 1518,22 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Губник вул. Комарова 300 371,12 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Зятківці вул. Зуїхи 875 742,24 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Ладижинські 

Хутори 
вул. Сонячна  2020 556,68 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Мар’янівка  
пров. Героїв 

Майдану 
1385 691,63 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Рахни вул. Лісова 970 708,50 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Рахнівка вул. Шевченка 1500 759,11 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

с. Чечелівка вул. Південна 1030 742,24 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин 
3 пров. 

Північний 
116 411,61 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 



м. Гайсин 
вул. Гетьмана 

Сагайдачного 
1048 637,65 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин вул. Українська 2285 1022,27 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин 
вул. Лізи 

Чайкіної 
416 1201,08 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин 
2 пров. Лізи 

Чайкіної 
283 1062,75 

ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин 

2 пров. 

Б.Хмельницьког

о 

190 657,89 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин вул. М.Вовчка 1006 458,84 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин 

Дорога 

єврейське 

кладовище 

587 2226,72 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

м. Гайсин вул. Вознюка 510 1147,10 
ремонтні роботи 

(білощебеневе покриття) 

 

Відомість обсягів робіт 

 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт та витрат 

Одиниця 

виміру 
  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  

Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні 

роботи 

(білощебеневе покриття) 

      

          

1 Улаштування основ та покриттів з піщано-

гравійних 

сумішей оптимального гранулометричного 

складу 

одношарових, товщиною 12 см 

  м2 14915,65 

  

2 На кожний 1 см зміни товщини шару основи 

та покриття 

з піщано-гравійних сумішей додавати або 

виключати до 

норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см 

  м2 14915,65 

  

  

Локальний кошторис 02-01-02 на ремонтні 

роботи 

(ремонт асфальтобетонного покриття) 

      

          

3 Знімання асфальтобетонних покриттів доріг 

за 

допомогою машин для холодного 

фрезерування 

асфальтобетонних покриттів окремими 

  м2 3493,19 

  



місцями площею 

до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та 

глибиною 

фрезерування 50 мм 

4 Навантаження сміття вручну   т 110,035485   

5 Перевезення сміття до 5 км   т 110,035485   

6 Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття доріг 

одношарового товщиною 50 мм, площею 

ремонту до 5 

м2 

  м2 680 

  

7 Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття доріг 

одношарового товщиною 70 мм, площею 

ремонту до 5 

м2 

  м2 680 

  

8 Ямковий ремонт асфальтобетонного 

покриття доріг 

одношарового товщиною 50 мм, площею 

ремонту понад 

5 м2 до 25 м2 

  м2 668,9 

  

9 Улаштування покриття товщиною 4 см з 

гарячих 

асфальтобетонних сумішей вручну з 

ущільненням 

самохідними котками 

  м2 1464,29 

  

10 На кожні 0,5 см зміни товщини шару 

додавати або 

виключати до норми 18-42-5 до 5 см 

  м2 1464,29 

  

 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - Відповідно до 

листа Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 при 

визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану 

закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які 

можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, 

роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які 

впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг 

тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс 

України. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну 

інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, 

якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає 

очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з 

дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону України «Про 



публічні закупівлі» (далі-Закон), та законодавства в цілому. 

Замовник самостійно обирає шлях здійснення такого моніторингу, бо дане 

питання законодавчо не врегульовано. При цьому замовник зважає на 

принципи здійснення закупівель, закріплені у статті 5 Закону. Закупівлі 

здійснюють за такими принципами: добросовісна конкуренція серед 

учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість 

на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та 

неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і 

зловживанням. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено 

на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін та 

примірного зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

будівництва затвердженого  наказом № 20 від 08 листопада 2022  року 

відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури  

Гайсинської міської ради. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено у 

відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 No 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з 

врахуванням кошторисних призначень та затверджена  рішенням №9 від 

15.11.2022 року Гайсинської міської ради  «Про внесення змін до рішення 26 

сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 24.12.2021 року №3 «Про 

бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2022 рік»  у сумі  

7 440 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 


