
Капітальний ремонт тенісних кортів за адресою: вул. М. Матеюка, 4 в 

м. Києві (45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи за ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) 

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівлі або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель 

1.   ID номер: 

UA-2021-09-27-012185-b 

2.   Предмет закупівлі: 

Капітальний ремонт тенісних кортів за адресою: вул. М. Матеюка, 4 в м. Києві (45450000-

6 – Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013). 

3.   Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Виконання робіт по капітальному ремонту виконуються у відповідності до вимог діючих 

ДБН, ДСТУ та ГОСТ України, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці, технічних 

регламентів, правил та інших нормативних документів, встановлених законодавством 

України. 

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 

ДБН В.2.1-10-2018 « Основи і фундаменти будівель та споруд» 

ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»; 

ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та 

експертизи проектної документації на будівництво» 

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні 

роботи. Вказівки щодо застосування». 

Загальна характеристика об’єкту, що підлягає капітальному ремонту - 2932 м2. Основа 

тенісних кортів готується для подальшого нанесення покриття «Хард». 

Усі роботи з видалення рослинного покриву, ущільнення грунту та планування (ДСТУ-Н Б 

В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та 

спорудження фундаментів) мають виконуватись з урахуванням того, що вся поверхня 

основи повинна бути рівною. 

Перед початком виконання робіт розробити план-схему з ухилами тенісних кортів 

(допустиме відхилення поверхні асфальтового покриття не повинне перевищувати 3 мм на 

кожні лінійні 3 м), схему водовідведення, технологічну карту на улаштування верхнього 



шару укладання асфальтобетонної суміші та погодити з Замовником (ДБН3.1-5:2016 

Організація будівельного виробництва). 

Уклін (ухил) варіант ІІІ (ДБН В.2.2.-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди») Ущільнений асфальт вкладається загальною товщиною не менше 7 см 

(дрібнозернистий, твердий). Улаштування асфальта здійснюється віброкатками. 

Вимоги до рівності поверхні: при перевірці поверхні 3-х метровою рівною металевою 

планкою у будь – якому місці і будь-якому напрямі на поверхні майданчика, допустиме 

відхилення не повинне перевищувати 3мм на кожні лінійні 3м. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» за КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та 

забезпечення діяльності їх баз практики» відповідно до бюджетного запиту на 2021 рік. 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі (капітальний ремонт тенісних кортів за адресою: 

вул. М. Матеюка, 4 в м. Києві) розрахована за допомогою програмного комплексу АВК-5, 

з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації (ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Правила визначення вартості будівництва (зі змінами)), з урахуванням ринкових 

цін на якісні матеріали, що можуть застосовуватися при виконанні робіт, зазначених в 

дефектному акті та орієнтовно становить 2 600 000,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру 

бюджетного призначення. 


