
 
 

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі: Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ЗДО «Вишенька» 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області в с.Розвадів для заходів з 

енергозбереження ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі 

змінами) 
 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської  
сільської ради Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина,18А 
 Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені 
у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які 
визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади) 

 
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 й 
частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
 
Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ЗДО «Вишенька» Розвадівської сільської ради Стрийського району 
Львівської області в с.Розвадів для заходів з енергозбереження ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні 
будівельні роботи 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2022-10-04-010219-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 907 422,00 грн.  
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 
«Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ЗДО «Вишенька» Розвадівської сільської ради Стрийського району 
Львівської області в с.Розвадів для заходів з енергозбереження», що підтверджений Експертним звітом 
(позитивним) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» від 04 жовтня 2022 р. № 1068/22  

 
Розмір бюджетного призначення: 3 907 422,00 грн 
Розмір бюджетного призначення затверджено рішенням сесії Розвадівської  сільської ради від 20 вересня 2022 року 
№1081. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Строк виконання робіт — з дати 
укладання договору по 15 грудня 2022 року 
 
 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
на закупівлю 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ЗДО «Вишенька» Розвадівської сільської ради 
Стрийського району Львівської області в с.Розвадів для заходів з енергозбереження 

(ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

Об'єми робіт 
№ 

Ч.ч. 
 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
1 Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та 

помостів 
м 256   

2 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з 
готових елементів 

м 256   

3 Обхват труби  шт 128   
4 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів 

тощо з листової сталі 
м 110   

5 Установлення віконних зливів м 110   



6 Установлення та розбирання зовнішніх металевих 
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань 
до 16 м 

м2 1490   

7 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та 
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 

м2 1195   

8 Утеплення фасадів мінераловатними плитами 
товщиною 142 мм з опорядженням декоротивним 
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі 

 м2 1195   

9 Утеплювач Lightbet м3 181,5683   
10 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 

30 мм з опорядженням декоротивним розчином за 
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм 

 м2 87   

11 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 354,453   
12 Вата мiнеральна м3 2,7927   

  Цоколь       
13 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та 

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 
м2 152   

14 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування 
каркасу 

м2 152   

15 Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з 
волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі 

м3 7,6   

16 Знято установлення елементiв каркасу iз брусiв  м3 -0,38   
17 Грунтовка глибокого проникнення л 30,4   
18 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 

пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro 
кг 912   

19 Екструдований пінополістирол м3 7,752   
20 Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , 

довж. 180 мм 
шт. 912   

21 Обклеювання сіткою стін м2 152   
22 
 
 

Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit СT 85 pro 

кг 912   
 
 

23 Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення 
Ceresit Ceretherm 

м2 167,2   

24 Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані м 363,902   
25 Улаштування вертикальної двокомпонентної 

полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із 
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази 
товщиною 2,5 мм 

м2 152   

26 Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону 
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина 
зерен 2 мм 

м2 152   

27 Установлення відливу металевого з капельником /на 
рівні з цоколем/ 

м 300   

28 Металевий відлив з капельником м 311,1   
  земляні роботи враховані в гідроізоляції фундаменту       

29 Навантаження сміття вручну  т 46,49   
30 Перевезення сміття до 10 км 

 
 
 
 
Більш детально можна ознайомитися на посиланням: 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-010219-a 
 

т 46,49   
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