
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» для 

забезпечення прозорості обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, Відділ капітального будівництва 

Миргородської міської ради інформує про наступне. 

05 травня 2021 року Відділом капітального будівництва Миргородської міської ради на сайті 

Уповноваженого органу «Рrozorro» опубліковано оголошення про проведення закупівлі за процедурою 

«переговорна процедура» за предметом: «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 

«Веселка» комбінованого типу по пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області» Корегування (код ДК 

021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), за посиланням 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-006964-c ; 

07 травня 2021 року Відділом капітального будівництва Миргородської міської ради на сайті 

Уповноваженого органу «Рrozorro» опубліковано оголошення про проведення закупівлі за процедурою 

«відкриті торги» за предметом: «Реконструкція частини тротуару по вул. Гоголя (від вул. Шевченка до вул. 

Ведмедівка) в м. Миргород Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг), за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-003114-b . 

Очікувана вартість закупівель визначена відповідно до розміру бюджетного призначення для 

реконструкції доріг та будівель та на підставі обґрунтованих трудових та матеріально-технічних ресурсів та 

їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін, а також відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва»; ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ 

ВИТРАТ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. 

Технічні та якісні характеристики предметів закупівлі складені у відповідності до діючих нормативно-

правових актів України:  

1) «Реконструкція частини тротуару по вул. Гоголя (від вул. Шевченка до вул. Ведмедівка) в м. 

Миргород Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та 

покриття шосе, доріг): відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил 

благоустрою території міста, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, 

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 14.02.2012 № 54, ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН 

В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги Частина І. Проектування Частина ІІ. Будівництво; ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будинків і споруд»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;  

2) «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» комбінованого типу по 

пров. Тупий,5 в м. Миргород Полтавської області» Корегування (код ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні 

роботи та поточний ремонт): відповідно до · ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»;· ДСТУ Б В.2.6-36 

«Конструкції будинків і споруд. конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та оброблених 

штукатурками. загальні технічні вимоги»;· ДБН В.2.6-33: 2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною 

теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації»;· ДБН В.2.6-31: 2016 «Теплова 

ізоляція будівель»;· ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» зі зміною №1 від 01.06.2007;· 

СНіП II-12-77 «Захист від шуму»; · СНіП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції»; ДБН В.2.6-22-

2001 «Улаштування покриттів із застосуванням сухих сумішей»;· ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 «Конструкції 

зовнішніх стін Із фасадні теплоізоляцією та опорядження штукатурками»; ДСТУ Б В.2.7-167:2008 «Вироби 

теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому»; ДСТУ EN1279:2013 «Скло для 

будівництва. Склопакети» , ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів 

огороджувальних конструкцій». 
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