
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 

41 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: ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 82400, Україна, Львівська обл., місто Стрий, 
вул. Шевченка 71, код за ЄДРПОУ — 44021023; категорія замовника — орган місцевого 
самоврядування.

2. 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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво автодороги, що з’єднує 
М30 (М12) Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - 
Дрогобич - Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 
Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий»  (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного 
проектування)

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Об’єктивна 
необхідність у будівництві згаданої ділянки автодороги, так як спорудження   даної автодороги для 
міста Стрия створить належні умови для розвантаження  автомобільних потоків на вулицях міста, а 
це в свою чергу зменшить ризик аварійних ситуацій та ДТП. Крім цього, розвантаження міста від 
значної кількості транзитного транспорту суттєво покращить екологічну ситуацію та санітарні умови 
в місті Стрию. Виходячи з вищенаведеного виникла необхідність у виготовленні проєктно-
кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво автодороги, що з’єднує М30 (М12) Стрий - 
Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий на 
ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - 
Дрогобич - Стрий».  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі Наказу 
Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, 
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво від 08.11.2021 року) зі 
змінами  

4.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: згідно з Рішенням   ХХІІІ   сесії VІIІ 
демократичного скликання Стрийської   міської  ради від 01.07.2022 року №1162 «Про затвердження 
змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Стрийської міської територіальної 
громади на 2022 рік», яким затверджено Програму капітального будівництва об’єктів житлово-
комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою і капітального ремонту об'єктів 
Стрийської міської територіальної громади на 2022 рік   (далі - Програма.). Так,  Програмою 
зазначена інформація про виділення коштів на 2022 рік Замовнику - Відділу капітального 
будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області у сумі 2100,00 тис. грн. 
на «Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво автодороги, що 
з’єднує М30 (М12) Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі - Самбір 
- Дрогобич - Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 
Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий» . 

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Відповідно Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та 
експертизи проектної документації на будівництво від 08.11.2021 року) зі змінами


