
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ» 
 

 
           ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням тендерного комітету 
(протокол  № ВН від 15.08.2017) 
 
Голова тендерного комітету 
  
 _________________ Г. В.ФІЛОНЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

на закупівлю за процедурою відкритих торгів: 
 

Капітальний ремонт окремих інженерних систем та приміщень Спортивного 
комплексу «Атлет» за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1, в тому числі згідно 

регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 року по хокею з шайбою 
(коригування)(ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Київ – 2017 



ЗМІСТ 
Розділ 1. Загальні положення: 

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації. 
2. Інформація про замовника торгів. 
3. Процедура закупівлі. 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
5. Недискримінація учасників. 
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної 

пропозиції. 
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції. 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснення до тендерної документації: 
1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації. 
2. Внесення змін до тендерної документації. 

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції: 
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції. 
2. Забезпечення тендерної документації. 
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції. 
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними. 
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону України 

«Про публічні закупівлі». 
6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. 
7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт). 
8. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником. 

Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції: 
1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції. 
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції. 

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції: 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги 

критерію. 
2. Інша інформація. 
3. Відхилення тендерних пропозицій. 

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю: 
1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. 
2. Строк укладання договору. 
3. Проект договору про закупівлю. 
4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю. 
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю. 
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю. 

               Додаток 1. Кваліфікаційні критерії, вимоги та документи,  які вимагаються для 
     підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним    критеріям та іншим 
     вимогам замовника; 

Додаток 2. Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам,       
визначеним у статті 17 Закону «Про публічні закупівлі»;  
Додаток 3. Форма «Тендерна пропозиція»; 
Додаток 4. Проект договору генерального підряду; 
Додаток 5. Технічне завдання; 
Додаток 6. Лист-згода; 
Додаток 7. Вимоги до гарантії забезпечення тендерної пропозиції; 
Додаток 8. Гарантія виконання зобов’язань за договором генерального підряду. 



 
№ Розділ 1. Загальні положення 
1 2 3 
1. Терміни, які 

вживаються в 
тендерній 
документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України 
«Про публічні закупівлі» (надалі-Закон). Терміни вживаються у зазначені, 
наведеному в Законі. 

 
2. Інформація про Замовника торгів: 

2.1. Повне 
найменування 

Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет» 

2.2. Місцезнаходження Юридична адреса: провулок Лабораторний, 7-А, м. Київ, 01135, Україна 
Фактична адреса: площа Спортивна, 1, м. Київ, 01001, Україна 

2.3. Посадова особа 
Замовника, 
уповноважена 
здійснювати 
зв’язок з 
Учасниками 

З організаційних питань: 
Борисова Наталія Миколаївна, менеджер з постачання відділу 
фінмоніторингу та постачання ДП «Спортивний комплекс «Атлет»,  
площа Спортивна, 1, кімн. 136-А, м. Київ, поштовий індекс: 01001,  
тел. (044) 246-0724, електронна адреса: zakupivlya@spalace.com.ua 
З технічних питань: 
Драпіковський Андрій Леонідович, начальник департаменту з технічних 
питань ДП «Спортивний комплекс «Атлет», площа Спортивна,1, кімн. 128, 
м. Київ, поштовий індекс: 01001, тел. (044) 242-7276, електронна адреса: 
andrey.dr@spalace.com.ua 
 

3. Процедура 
закупівлі 

Відкриті торги 

4. Інформація про предмет закупівлі 
4.1. Назва предмета 

закупівлі 
Капітальний ремонт окремих інженерних систем та приміщень 
Спортивного комплексу «Атлет» за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1, в 
тому числі згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 року по хокею 
з шайбою (коригування) (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і 
реставрація). 

4.2. Опис окремої 
частини (частин) 
предмета закупівлі 
(лота), щодо якої 
можуть бути 
подані тендерні 
пропозиції 

 Закупівля здійснюється в цілому та не передбачає поділ на частини (лоти). 
Учасник подає тендерну пропозицію до предмета закупівлі в цілому. 

4.3. місце, кількість, 
обсяг поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

Місце поставки: площа Спортивна, 1 м. Київ, 01001 
Обсяг виконання робіт відповідно до Додатку 5 до тендерної 
документації. 
 

4.4. строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

До 25 грудня 2017 року 
 

5. Недискримінація 
учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-
правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. 

6. Інформація про 
валюту, у якій 
повинно бути 
розраховано та 
зазначено ціну 
тендерної 
пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. 
 

7. Інформація про Документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, і готуються 



мову (мови), якою 
(якими) повинно 
бути складено 
тендерні 
пропозиції 

безпосередньо учасником, складаються українською мовою. 
У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) 

іноземною мовою, видані іншими установами і підприємствами, то такі 
документи повинні бути перекладені українською мовою та обов’язково 
завірені підписом та печаткою учасника (або бюро перекладів, або 
нотаріусом). Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, 
викладений українською мовою. 

Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснення до тендерної документації 
1. Процедура 

надання 
роз’яснень щодо 
тендерної 
документації 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до 
закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через 
електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо 
тендерної документації.  
Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в 

електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до 
Замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх 
оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на 
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. 
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень 

щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій 
автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім 
днів. 

2. Внесення змін до 
тендерної 
документації 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень 
або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної 
документації.  
У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання 

тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель 
таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до 
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 
ніж сім днів. 
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, 

розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у 
вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової 
редакції тендерної документації.  
Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому 

документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної 
документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді 
закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після 
внесення змін до тендерної документації; 
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 

10 цього Закону. 
Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 

1. Зміст і спосіб 
подання тендерної 
пропозиції 

Тендерна пропозиція подається через електрону систему закупівель в 
електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими 
полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у 
разі їх установлення замовником), та завантаження файлів у форматі 
«PDF» або «JPEG» у формі, доступній для візуального сприйняття з: 

1. Тендерною пропозицією – згідно Додатку 3 до цієї тендерної 
 документації (подається в окремому файлі).  

Розрахунком ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) Учасник 
повинен надати за формою договірної ціни, визначеної згідно  
національному стандарту “Правила визначення вартості будівництва” з 
підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни у 
відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток С (з локальними 
кошторисами Додаток А) з розрахунками за статтями витрат договірної 
ціни. Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) обов’язково 
повинен подаватися у вигляді інформаційної моделі складеної у 
ліцензійному програмному комплексі (який дозволяє опрацьовувати її у 



програмному комплексі АВК).  
Договірна ціна робіт з будівництва Об'єкта (ціна тендерної пропозиції), 

не враховуючи витрат Замовника, встановлюється динамічною. 
Вказана договірна ціна, складається Підрядником на основі 

затвердженої проектної документації, згідно вимог нормативних 
документів у сфері ціноутворення у будівництві. 

Учасник визначає вартість робіт з урахуванням усіх своїх витрат, 
податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на 
страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усі види робіт, у 
тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не 
врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником 
окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній 
ціні його тендерної пропозиції.  

До складу цієї ціни Учасник включає прямі, загальновиробничі та інші 
втрати на будівництво Об’єкту, кошти на покриття адміністративних 
витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, 
передбачених п.6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості 
будівництва”, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з 
інфляційними процесами, кошти на сплату податків, збори, обов'язкові 
платежі. 

Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, 
розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в 
трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання 
проектних рішень по об`єкту замовлення. 

В ціні тендерної пропозиції Учасник визначає вартість усіх 
запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що 
виконуються субпідрядними організаціями. 

Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до умов тендерної 
документації з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-
монтажних робіт і безпечних умов праці. 

До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з 
укладанням договору. 

Учасник відповідає за отримання всієї необхідної дозвільної 
документації та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної 
пропозиції та самостійно несе всі витрати за їх отримання. 

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної 
пропозиції, не відшкодовуються Замовником (в тому числі у разі відміни 
торгів чи визнанні торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати 
сплачуються учасником. 
Тендерна пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, 

понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання 
договору про закупівлю, відхиляється замовником. 

 
2. Інформацією та документами, що підтверджують 

 відповідність учасника кваліфікаційним критеріям – згідно Додатку 1 до 
цієї тендерної документації (подаються в окремому файлі); 

3. Інформацією щодо відповідності учасника вимогам,  
визначеним у статті 17 Закону  – згідно Додатку 2 до цієї тендерної 
документації (подається в окремому файлі); 

4. Інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 
 характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну 
специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 
предмета закупівлі) – згідно Додатку 5 до цієї тендерної документації 
(подаються в окремому файлі);  

5. Документами, що підтверджують повноваження посадової  
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів тендерної пропозиції (подаються в окремому файлі); 



6. Проектом договору - згідно Додатку 4 до цієї тендерної  
документації (подається в окремому файлі); 

7. Іншими документами, передбаченими вимогами цієї  
тендерної документації (подаються в окремому файлі). 
 
  Тендерна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який 
загружається першим файлом тендерної пропозиції та містить відповідну 
назву. 

З назви кожного документа повинно чітко слідувати який саме 
документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх 
відкриття, копіювання їх вмісту або друку. Найменування файлів має 
однозначно відповідати їх змісту. 

Документи, які  складаються з декількох сторінок (наприклад: витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань) повинні скануватись одним файлом, а не 
надаватися  окремими сторінками.  Кожному документу присвоюється 
назва згідно його найменування (наприклад: «Тендерна пропозиція», 
«Підтвердження підпису уповноваженої особи», і т.п. відповідно до вимог 
тендерної документації та переліку документів, зазначених в реєстрі. 

Усі сторінки тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі 
повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника 
процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника (ця вимога не 
стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з 
чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально 
завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами). 

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції 
учасника процедури закупівлі та/або договору за результатами 
проведення процедури закупівлі підтверджується: випискою з протоколу 
засновників або копією наказу про призначення, або довіреністю або 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової (посадових) особи (осіб) учасника на підписання документів 
пропозиції та/або договору.  

Також, учасником надається в сканованому вигляді завірена копія 
сторінок паспорту уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на 
підписання документів пропозиції та/або договору (а саме сторінки 1-6) 
або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України 
«Про Єдиний державний  демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус». 

Вищезазначені документи повинні міститись у складі тендерної 
пропозиції. 

Учаснику, пропозиція якого є найнижчою за результатом проведеного 
аукціону повинен протягом 1-го робочого дня, тобто на наступний 
робочий день, розмістити в електронній системі закупівель (завантажити 
через електрону систему закупівель) Перерахунок ціни тендерної 
пропозиції за формою згідно Додатку 3 цієї тендерної документації та 
кошторисну документацію, приведені у відповідність до показників за 
результатами проведеного аукціону. 

Документи, що вимагаються цією тендерною документацією учасник 
повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до 
кінцевого строку подання тендерних пропозицій у  вигляді сканованих 
оригіналів та/або сканованих копій документів (за підписом уповноваженої 
особи учасника та завірених печаткою (за наявності). 

Переможцем, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір, подається інформація та документи передбачені в 



Додатках 2, 3 (для переможця) до цієї тендерної документації. Вказані 
документи подаються на електронну адресу замовника: 
zakupivlya@spalace.com.ua (у форматі PDF) та у паперовому вигляді 
разом із супровідним листом, в прошитому та пронумерованому вигляді, 
за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірені 
печаткою (у разі наявності). 
До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:  

- незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на зміст 
пропозиції; 

- розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства; 
- самостійне виправлення учасником технічних, механічних 

помилок у поданій пропозиції під час складання учасником такої 
пропозиції, якщо вони не впливають на зміст пропозиції. Такі 
виправлення мають бути засвідчені печаткою Учасника та 
написом «Виправленому вірити» із зазначенням прізвища, 
ініціалів та посади особи, що здійснила таке виправлення, дати 
завірення; 

- не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою 
(за наявності) учасника торгів;  

- невірне (неповне) завірення або не завірення учасником копії 
документу згідно вимог цієї документації. Наприклад: завірення 
копії документу лише підписом уповноваженої особи; 

- орфографічні помилки та механічні описки в словах та 
словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені 
безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. 
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або 
технічних помилок; 

- зазначення невірної назви документу, що підготовлений 
безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу 
повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: 
замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав 
лист-пояснення. 

Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні пропозиції 
при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані 
вище, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, 
визначених статтею 3 Закону. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у 
тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета 
закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівлі на лоти). 

Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією 
документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам 
документації в повній мірі, буде віднесена на ризик учасника та 
спричинить за собою відхилення такої пропозиції. 

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або 
відповідно до норм законодавства України (у разі подання тендерної 
пропозиції учасником-нерезидентом/ переможцем-нерезидентом 
відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний 
складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він 
надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої 
особи учасника/переможця/учасника-нерезидента/переможця-нерезидента 
й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі 
підстави ненадання відповідних документів. 

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - 
юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не 
подаються ними у складі тендерної пропозиції. 
Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - 
юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у 



складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення 
замовником. 

2. Забезпечення 
тендерної 
пропозиції 

   Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі 
гарантії (в електронній формі) у розмірі: 214 000,00 грн. (двісті 
чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.). 
Гарантія, її форма та зміст повинні відповідати вимогам цивільного 

законодавства України та Додатку 7 до тендерної документації. Гарант 
відповідає перед Замовником (бенефіціаром) та гарантує, що в разі 
настання обставин, передбачених умовами гарантії, він сплатить на 
рахунок Замовника суму забезпечення тендерної пропозиції. 
Забезпечення тендерної пропозиції надається учасником процедури 

закупівлі одночасно з тендерною пропозицією. Тендерні пропозиції, що не 
містять документального підтвердження внесення забезпечення тендерної 
пропозиції, відхиляються Замовником. 
Разом з гарантією учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 
- копію ліцензії, яка надає право фінансовій установі, що видала гарантію 

на провадження відповідного виду діяльності; 
  Гарантія повинна бути видана банками, страховими чи фінансовими 
компаніями, які мають рейтинг за шкалою національною рейтинговою на 
рівні  не менше ua A+.  

  Разом з гарантією надаються: копія банківської ліцензії, свідоцтво 
страхової чи фінансової компанії з відповідними ліцензіями (дозволами) на 
видачу таких гарантій та свідоцтво про присвоєння рейтингу (усі копії 
завіряються банком, страховою чи фінансовою установами). Якщо в 
документі про повноваження особи, котра підписує гарантії містяться 
умови, щодо обмежень повноважень вказаної особи з приводу видачі, 
підписання гарантій, Учасник повинен надати копію документа банку, 
страхової чи фінансово установи, що підтверджує  правомірність 
підписання гарантії підписантом (особою, яка підписала гарантію). 

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції 
покладаються на учасника. 
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж 
строк дії тендерної пропозиції. У разі продовження строку дії тендерної 
пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути 
продовжений учасником на відповідний строк.    

3. Умови повернення 
чи неповернення 
забезпечення 
тендерної 
пропозиції 

  Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом 
п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення 
забезпечення тендерної пропозиції у разі: 
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в 

тендерній документації; 
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем 

тендеру; 
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 
закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про 

закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 
Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її 

подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції 
вважаються чинними; 
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, 

договору про закупівлю; 
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини 

третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність 
підстав, передбачених статтею 17 цього Закону; 
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання 



договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти 
договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною 
документацією. 
Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі якщо вони не 

повертаються учаснику), перераховуються на рахунок Замовника. 
4. Строк, протягом 

якого тендерні 
пропозиції є 
дійсними 

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з дати 
розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має 
право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних 
пропозицій. 
Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення тендерної пропозиції; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної 

пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. 
5. Кваліфікаційні 

критерії до 
учасників та 
вимоги, 
установлені ст. 17 
Закону 

Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників відповідно до статті 16 
Закону (Додаток 1 до тендерної документації), а саме: 

-   наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід; 
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічного договору. 
Вимоги, встановлені статтею 17 Закону: 
1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, 
якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або 
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі 
замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі 
(пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою 
вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі; 

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення; 

3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником 
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, 
фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного 
правопорушення; 

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років 
притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 
частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 
узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 

5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений 
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку; 

6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну 
пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є 
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з 
членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) 
замовника; 

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 



9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена 
пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 

10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми 
чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість 
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи 
перевищує 20 мільйонів гривень. 

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у 
разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів). 

3. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій та 
другій статті 17 Закону, надається в довільній формі. 
Інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників 

установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством встановлені в 
Додатку  2. 
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо 
учасник підпадає під дію Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 
1644-VII та Указу Президента від 16.09.2015  N 549/2015 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року 
«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)». 
Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати 

оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що 
підтверджують відсутність підстав, які передбачені статтею 17 Закону 
згідно переліку та вимог замовника визначених в Додатках 2, 3  тендерної 
документації. 

6. Інформація про 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

    Обсяги виконання робіт відповідно до Технічного завдання (Додаток 5 
до тендерної документації) на виконання робіт та проектно-кошторисної 
документації. 
    Виконання робіт проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.2.-13-2003  
«Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» , ДБН В.2.2-2009 
«Громадськи будинки і споруди», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність 
будинків і споруд для мало мобільних груп населення», ДБН В.1.1-7-2016 
«Пожежна безпека об’єктів будівництва» та  чинного законодавства 
України.  

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів 
установленим вимогам, Замовник (уповноважений представник) 
забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, 
встановленому законодавством. 

З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт 
проектній документації, Замовник (уповноважений представник) 
забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду 
будівництва, шляхом укладення договору з відповідальним розробником 
проектної документації (генеральним проектувальником). 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту здійснюється в порядку, 
встановленому законодавством. 

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами 
виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного 
кодексу України та у порядку, передбаченому Договором. 

Приймання-передача виконаних робіт (Об’єкта будівництва) 
проводиться, відповідно до чинних нормативних актів, які 
підтверджуватимуть прийняття закінченого об’єкту в експлуатацію. 

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту 



здійснюється на підставі декларації про готовність об’єкту до введення в 
експлуатацію відповідності реконструйованого об'єкта проектній 
документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, 
що видається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю 
за встановленою формою. 

Передача виконаних робіт (Об’єкта будівництва) Генпідрядником і 
приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи 
(№ КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт”, № КБ-3 
“Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати” з 
обов’язковим попереднім оформленням виконавчої технічної 
документації, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, тощо. 

Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих 
конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, 
та можливість їх експлуатації Об’єкта будівництва протягом гарантійного 
строку. 

Гарантійний строк експлуатації Об’єкта будівництва становить десять 
років (ст. 884 Цивільного кодексу України) від дня його прийняття 
Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний 
після дня підписання акту про приймання-передачу Об’єкта будівництва. 

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об’єкт не міг 
експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини Генпідрядника. 

Учасник повинен здійснювати роботи, замовлені цими торгами у 
кількості та у терміни, що визначені замовником. 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного 
законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які 
передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

 
7. Інформація про 

субпідрядника (у 
випадку закупівлі 
робіт) 

У разі залучення субпідрядників для виконання робіт Учасник повинен 
надати окрему довідку в сканованому вигляді в форматі PDF (подається в 
окремому файлі) в довільній формі, про залучення субпідрядників з 
інформацією про повне найменування та місцезнаходження кожного 
суб'єкта господарювання, якого Учасник планує залучати до виконання 
робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості 
договору про закупівлю. 
У складі тендерної пропозиції необхідно надати: 
1) Довідку у довільній формі, в якій учасник повинен зазначити 

інформацію про: 
- повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта 

господарювання, якого він планує залучити до надання послуг (виконання 
робіт) як субпідрядника; 

- вид послуг (робіт) які буде виконувати субпідрядник, 
- розмір відсотку від вартості договору про закупівлю, який буде 

надаватися субпідрядником (субпідрядниками); 
2)Відомості про субпідрядника за формою: 

ВІДОМОСТІ ПРО СУБПІДРЯДНИКА 
1. Повне найменування: 
2. Код за ЄДРПОУ: 
3. Місцезнаходження (юридична та поштова адреси), телефон, 

телефакс: 
4. Чисельність працівників: 
5. Досвід роботи у відповідній сфері діяльності: 
6. Перелік суб’єктів господарювання, яким надавалися послуги 

(роботи) (найменування, місцезнаходження, телефон): 
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника субпідрядника, завірені печаткою (у разі наявності)) 
М.П. 
“___” ___________ ________ року 



 
(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника учасника, завірені печаткою (у разі наявності)) 

М.П. 
“___” ___________ ________ року 
 
Відомості про субпідрядника готуються суб’єктом господарювання, 

який залучатиметься до надання послуг (виконання робіт), на фірмовому 
бланку  за підписом керівника та засвідчуються печаткою, а також дані 
відомості підписуються керівником учасника та засвідчуються його 
печаткою; 
Копію ліцензій субпідрядників на право виконання робіт, які вони 

будуть виконувати, а також інформацію щодо відповідності субпідрядника 
вимогам кваліфікації та тендерної документації (з наданням всіх підтверджуючих 
документів) 
У разі, якщо Учасник не буде залучати до надання послуг субпідрядника 

(субпідрядників), у складі тендерної пропозиції необхідно надати: 
Довідку у довільній формі, в якій Учасник повинен зазначити, що він не 

буде залучати до надання послуг (виконання робіт) субпідрядника 
(субпідрядників). 

8. Унесення змін або 
відкликання 
тендерної 
пропозиції 
учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну 
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення 
тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення вимагається). Такі зміни або 
заява про відкликання тендерної пропозиції враховується в разі, якщо їх 
отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання 
тендерних пропозицій. 

Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції 
1. Кінцевий строк 

подання тендерної 
пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій відображається в 
оголошенні про проведення процедури закупівлі. 
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у 

тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета 
закупівлі (лота). 
Тендерна пропозиція подається в електронну систему закупівель 

безпосередньо учасником через  авторизований Уповноваженим органом 
електронний майданчик доступ до якого здійснюється за допомогою 
мережі Інтернет через реєстрацію учасника. 
Подання інформації під час проведення процедури закупівлі 

здійснюється в електронному вигляді через електронну систему 
закупівель. 
Електронна система закупівель під час отримання тендерних пропозицій 

забезпечує фіксацію дати та точного часу отримання тендерних 
пропозицій та неможливість доступу будь-яких осіб до отриманих 
тендерних пропозицій (їх частин) до моменту настання дати і часу 
кінцевого строку подання та розкриття таких пропозицій, зазначених в 
оголошенні про проведення процедури закупівлі. 
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. 
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає 

повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням 
дати та часу.  
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після 

закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично 
повертаються учасникам, які їх подали. 

2. Дата та час 
розкриття 
тендерної 
пропозиції 

Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначається електронною 
системою закупівель автоматично та зазнаються в оголошені про 
проведення процедури відкритих торгів. 

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції 
1. Перелік критеріїв 

та методика 
Оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до наступних 

критеріїв: 



оцінки тендерної 
пропозиції із 
зазначенням 
питомої ваги 
критерію 

1) ціна – 100%; 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою 

закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених 
замовником у тендерній документації та шляхом застосування 
електронного аукціону; 
Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за 

приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою 
електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником. 
При проведенні оцінки тендерних пропозицій за наведеною формулою, 

у якості ціни використовується загальна вартість предмета закупівлі  за 
кожним лотом окремо (зазначена у гривнях) з урахуванням ПДВ. 
Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за 

приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою 
електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за 
математичною формулою 

PP = P/PV, де: 
PP – приведена ціна;  
P – ціна; 
PV – питома вага критерію “ціна ” – 100%. 

2. Інша інформація  Якщо документи, які вимагаються у складі пропозиції не передбачені для 
Учасника законодавством України, Учасник повинен надати лист у 
довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням на 
відповідні норми законодавства України, та/або інші об’єктиви, 
обґрунтовані причини. 
Відсутність документів, що не передбачені законодавством для 

учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-
підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її 
відхилення замовником. 
Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на 

відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, 
починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена 
найбільш економічно вигідною.  
Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки 

визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти 
робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. 
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано 
продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку 
розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в 
електронній системі закупівель. 
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки 

визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну 
тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш 
економічно вигідною. 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник 

визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно 
з цим Законом. 
Учасник – переможець процедури закупівлі під час укладання договору 

повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду 
господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 

3. Відхилення 
тендерних 
пропозицій 

Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо: 
1) учасник: 
- не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 

установленим статтею 16 Закону; 
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення 

вимагалося замовником; 
2) переможець: 



- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; 

- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, 
передбачених статтею 17 Закону; 

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині 7 статті 28 Закону; 
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. 
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з 

дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель 
та автоматично надсилається Учаснику/переможцю, тендерна пропозиція 
якого відхилена через електронну систему закупівель.  

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 
1. Відміна 

замовником торгів 
чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги в разі: 
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 
- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань публічних закупівель; 
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, 
передбаченого Законом; 

- подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі 
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше 
трьох пропозицій; 

- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі 
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше 
трьох пропозицій; 

- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом. 
Торги може бути відмінено частково (за лотом). 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі: 
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції 

перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної 

сили; 
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за 

лотом). 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником 
протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та 
автоматично надсилається усім учасникам електронною системою 
закупівель. 

2. Строк укладання 
договору 

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається 
замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після 
прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та 
надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою 
закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням 
найменування та місцезнаходження переможця торгів 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний 

переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж 
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції 
учасника-переможця. 
З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір 

про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю. 

3. Проект договору 
про закупівлю 

Проект договору міститься в Додатку  4 до тендерної документації. 
Проект договору складається Замовником з урахуванням особливостей 



предмету закупівлі. 
Зміни до проекту договору можуть бути внесені за згодою Сторін перед 

його підписанням. 
Проект договору, що міститься в Додатку 4 обов’язково подається 

учасником у складі тендерної пропозиції з власноручним підписом 
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з 
відбитком печатки. 

4. Істотні умови, що 
обов’язково 
включаються до 
договору про 
закупівлю 

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного 
кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом. 
 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім 
випадків передбачених статтею 36 та Закону. 

5. Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів на 
підписання 
договору про 
закупівлю 

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог тендерної документації або не укладення договору 
про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або 
ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, 
передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію 
такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії 
тендерної пропозиції яких ще не минув. 

6. Забезпечення 
виконання 
договору про 
закупівлю 

Замовник вимагає від учасника-переможця внесення ним не пізніше 
дати укладання договору про закупівлю забезпечення виконання такого 
договору у вигляді безумовної та безвідкличної гарантії, виданой банком, 
фінансовою установою по формі, страховою компанією або у вигляді 
грошових коштів (завдатку). Гарантія, її форма та зміст повинні 
відповідати вимогам цивільного законодавства України та Додатку 8 до 
тендерної документації 
Розмір забезпечення виконання договору становить 5% від вартості 

договору. 
У разі подання завдатку: 
Завдаток вноситься на поточний рахунок Замовника, код ЄДРПОУ 

39351532, б/р 35234087091936 в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, 
Код банку 820172, з обов’язковою позначкою в графі «Призначення 
платежу» платіжного доручення «Забезпечення виконання договору на 
закупівлю: 
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю 

після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом 
результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними 
та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, 
зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських 
днів з дня настання зазначених обставин. 
У разі невиконання або неналежного виконання учасником-переможцем 

своїх зобов’язань за договором кошти, що надійшли як забезпечення 
виконання договору про закупівлю не повертаються учаснику-переможцю, 
підлягають перерахуванню до Державного бюджету України. 

 



             Додаток 1  
             до тендерної документації  

                                                                                                      
Кваліфікаційні критерії, вимоги та документи,  

які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним 
критеріям та іншим вимогам замовника 

 
Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям 
закріплених ч. 2 ст. 16 Закону: 
№ 
з/п 

Кваліфікаційні 
критерії 

 

Документи,  які підтверджують відповідність Учасника 
кваліфікаційним критеріям 

1. Наявність 
обладнання та 
матеріально-
технічної бази 

1. Довідка, за підписом уповноваженої особи Учасника, та завірена 
печаткою Учасника, з інформацією про  наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази для можливості виконання робіт, що 
закуповуються.  

Таблиця 1
Наявність основного обладнання та матеріально-технічної бази Учасника для 

виконання замовлення.                                                                                           

№ 
з/п 

Наявність обладнання  
(тип машин,механізмів, 

устаткування) та 
матеріально-технічної 
бази, що залучаються до 

виконання робіт 

Кількість 
(шт.) 

Власна, 
орендується, 

лізинг 
(у кого) 

Нормативна 
потреба, 

необхідна для 
виконання робіт 

(шт.) 

Планується 
додатково 
залучити 

(шт.) 

      
2. Для підтвердження інформації про наявність обладнання 

 учасник повинен надати копії інвентарних карток обліку основних 
засобів або нотаріально завірену копію договору/договорів оренди 
обладнання (договір повинен бути чинний на дату подання пропозиції і 
термін його дії повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2017 року), 
або інші документи, які підтверджують наявність обладнання 
(наприклад: копії видаткових накладних, копії актів прийому-передачі, 
тощо). 
Для підтвердження інформації про наявність матеріально-технічної 

бази учасник повинен надати копію документа, який підтверджує про 
власність матеріально-технічної бази, або нотаріально завірену копію 
договору/договорів оренди матеріально-технічної бази (договір 
повинен бути чинний на дату подання пропозиції і термін його дії 
повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2017 року). 

3. Лист-гарантія щодо заміни в разі несправності робочого  
обладнання, що планується задіяти для виконання робіт без порушення 
терміну виконання робіт. 

4. Лист в довільній формі за підписом уповноваженої особи 
Учасника та завірений печаткою Учасника, щодо гарантії наявності 
матеріалів/ монтажного обладнання на складі 
постачальників/виробників та готовності поставити ці 
матеріали/монтажне обладнання без порушення термінів виконання 
робіт. 

5. Копії паспортів, сертифікатів якості та ін. на матеріальні ресурси 
та обладнання, завірені постачальником/виробником. 
 

2. Наявність 
працівників 
відповідної 
кваліфікації, які 
мають 
необхідні 
знання та 
досвід 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід* за встановленою формою.  

Таблиця 2 
№ з/п ПІБ 

інженерно-технічних 
працівників та робітників 
основних будівельних 

професій 

Посада Освіта Назва 
спеціальності 

Досвід роботи на 
аналогічній 
посаді, років 

      
Примітка*: 



*В примітці учасник вказує: 
- нормативна потреба робітників основних будівельних професій (відповідно до 

потреби та календарного графіку виконання робіт) – (кількість цифрами); 
- наявність у Учасника (який подав тендерну пропозицію у будівельній галузі – 

(кількість цифрами); 
- необхідно додатково прийняти робітників основних будівельних професій – 

(кількість цифрами). 
Надати копію штатної розстановки, за підписом уповноваженої особи 
Учасника та завірену печаткою Учасника. 
Надати копії посвідчень, свідоцтв (інших документів), що підтверджує 
право виконувати спеціалізовану роботу для працівників відповідних 
спеціальностей.   

3. Наявність 
документально 
підтвердженого 
досвіду 
виконання 
аналогічного 
договору  

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та 
завірений печаткою Учасника  з інформацією про наявність досвіду 
виконання аналогічних договорів генерального підряду щодо 
виконання робіт з будівництва (реконструкції) об’єктів   (не менше 
трьох), укладених протягом 2014-2017, із зазначенням предмету 
договору, найменування замовника, його місцезнаходження, 
достовірних номерів телефонів замовника за відповідним договором, 
предмета закупівлі, обсягу (у кількісному або вартісному виразі) та 
стану належного виконання договору стосовно якості і строків 
відомостей щодо виконання договору (надати копії даних договорів з 
підтвердженням їх виконання).  
Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен 

надати копію аналогічного договору генерального підряду щодо 
виконання робіт з будівництва (реконструкції) об’єктів за 2014-2017, 
роки та оригінал або копію відгуку (виданий суб’єктом господарювання 
(з яким було укладено договір) із зазначенням дати і номеру договору 
(на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, 
у тому числі стосовно якості та строків). 
У разі укладання договорів субпідряду для виконання робіт з 
капітального ремонту надати копію укладених договорів, завірену 
належним чином. 
Відомості, що становлять комерційну таємницю, не надаються 
Учасником. При цьому обов’язково  подається відповідне  роз’яснення 
з зазначенням причин ненадання такої інформації. 

4. Інші вимоги Учасник у складі пропозиції повинен надати копію чинної ліцензії на 
право проведення будівельних та монтажних робіт та робіт з монтажу 
інженерних систем на об’єктах класу наслідків (відповідальності) СС3. 
Учасник у складі пропозиції повинен надати копію чинного дозволу на 
виконання наступних видів робіт: 

- зварювальні роботи; 
- зведення монтаж, будинків, споруд; 
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 

поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що 
виконуються за допомогою будівельних підйомників. 
У разі залучення субпідрядників, Учасник у складі пропозиції повинен 
надати копії чинних ліцензій субпідрядників на право проведення робіт, 
виконання яких Учасник планує доручити субпідрядникам, на об’єктах 
класу наслідків (відповідальності) СС3, а також, у разі необхідності, 
копії чинних дозволів на виконання відповідних видів робіт. 
Копії документів зазначених у даному пункті надаються щодо кожного 
субпідрядника, якого Учасник планує залучати до виконання робіт, як 
субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору 
про закупівлю. 

 



 
Додаток 2 
до тендерної документації  

 
Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 

17 Закону   

Документи  для юридичних осіб на підтвердження відповідності пропозиції вимогам 
визначеним в статті 17 Закону: 

 
№
з/п 

Вимоги статті 17 Учасник на виконання 
вимоги статті 17 повинен в 
складі пропозиції надати 
таку інформацію: 

Переможець торгів на 
виконання вимоги статті 
17 повинен надати таку 
інформацію: 

1 Відомості про юридичну 
особу, яка є учасником 
внесено до Єдиного 
державного реєстру осіб, 
які вчинили корупційні 
або пов’язані з 
корупцією 
правопорушення 
 
(пункт 2 частини 1 статті 
17 Закону) 

Інформація про відсутність 
підстав, визначених у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), надається в 
довільній формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої) (однією 
довідкою в довільній формі) за 
підписом уповноваженої 
особи учасника та завірену 
печаткою (у разі наявності). 

Інформація в довільній 
формі за підписом 
уповноваженої особи 
переможця та завірена 
печаткою (у разі наявності) 
про те, що відомості про 
юридичну особу, яка є 
переможцем не вносились 
до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з 
корупцією 
правопорушення** 
 

2 Службову (посадову) 
особу учасника, яку 
уповноважено учасником 
представляти його 
інтереси під час 
проведення процедури 
закупівлі, фізичну особу, 
яка є учасником було 
притягнуто, згідно із 
законом, до 
відповідальності за 
вчинення у сфері 
державних закупівель 
корупційного 
правопорушення  (пункт 
3 частини 1 статті 17 
Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 
 
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 
 

3 Суб’єкта 
господарювання 
(учасника) протягом 
останніх трьох років 
було притягнуто до 
відповідальності за 
порушення, передбачене 
пунктом 4 частини другої 
статті 6, пунктом 1 статті 
50 Закону України «Про 
захист економічної 

Інформація про відсутність 
підстав, визначених у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), надається в 
довільній формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої) (однією 

Не вимагається 
замовником. 



конкуренції», у вигляді 
вчинення 
антиконкурентних 
узгоджених дій, які 
стосуються спотворення 
результатів торгів 
(тендерів) (пункт 4 
частини 1 статті 17 
Закону) 

довідкою в довільній формі) за 
підписом уповноваженої 
особи учасника та завірену 
печаткою (у разі наявності). 
 

4 Службова (посадова) 
особа учасника, яка 
підписала тендерну 
пропозицію, була 
засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої 
не знято або не погашено 
у встановленому законом 
порядку (пункт 6 частини 
1 статті 17 Закону) 

Інформація про відсутність 
підстав, визначених у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), надається в 
довільній формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої) (однією 
довідкою в довільній формі) за 
підписом уповноваженої 
особи учасника та завірену 
печаткою (у разі наявності). 
 
 

Оригінал або нотаріально 
завірена копія документа (-
ів), виданого відповідним 
органом, який має такі 
повноваження про те, що 
службову (посадову) особу 
переможця, яка підписала 
тендерну пропозицію, до 
кримінальної 
відповідальності не 
притягують, засудженою 
(за кримінальними 
справами) вона не 
значиться та в розшуку не 
перебуває. Документ 
повинен бути не більше 
тридцятиденної давнини 
відносно дати подання 
документа** 

5 Учасника визнано у 
встановленому законом 
порядку банкрутом та 
відносно нього відкрито 
ліквідаційну процедуру 
(пункт 8 частини 1 статті 
17 Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 
 
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 

6 У Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських формувань 
відсутня інформація, 
передбачена пунктом 
9 частини другої статті 9 
Закону України "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських формувань" 
(пункт 9 частини 1 статті 
17 Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 
 
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі. 
 
 

7 Юридична особа, яка є 
учасником, не має 
антикорупційної 
програми чи 
уповноваженого з 
реалізації 

Інформація про відсутність 
підстав, визначених у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), надається в 
довільній формі, із 

Не вимагається 
замовником. 



антикорупційної 
програми, якщо вартість 
закупівлі товару 
(товарів), послуги 
(послуг) або робіт 
дорівнює або перевищує 
20 мільйонів гривень 
(пункт 10 частини 1 
статті 17 Закону) 

виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої) (однією 
довідкою в довільній формі) за 
підписом уповноваженої 
особи учасника та завірену 
печаткою (у разі наявності). 

8 Учасник має 
заборгованість зі сплати 
податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 
(частина 2 статті 17 
Закону) 

Інформація про відсутність 
підстав, визначених у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), надається в 
довільній формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і другій 
статті 17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої) (однією 
довідкою в довільній формі) за 
підписом уповноваженої 
особи учасника та завірену 
печаткою (у разі наявності). 

Оригінал або електронний 
оригінал або нотаріально 
завірена копія довідки про 
відсутність заборгованості 
з податків і зборів 
(обов’язкових платежів), 
видана відповідним 
органом Державної 
фіскальної служби, дійсну 
на дату  подання 
документа.** 
 
 

 
** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 
першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не 
перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення намір укласти договір. У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно 
до всіх вимог документації в зазначені строки замовник відхиляє пропозицію відповідно до 
частини 3 ст. 32 Закону. 
 
Документи  для фізичних осіб-підприємців на підтвердження відповідності пропозиції 
вимогам визначеним в статті 17 Закону: 
№ 
п/п 

Вимоги статті 17 Учасник на виконання 
вимоги статті 17 
повинен в складі 
пропозиції надати таку 
інформацію: 

Переможець торгів на 
виконання вимоги статті 17 
повинен надати таку 
інформацію: 

1 Службову (посадову) особу 
учасника, яку уповноважено 
учасником представляти його 
інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, фізичну 
особу, яка є учасником було 
притягнуто, згідно із 
законом, до відповідальності 
за вчинення у сфері 
державних закупівель 
корупційного 
правопорушення  (пункт 3 
частини 1 статті 17 Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, 
що міститься у 
відкритому реєстрі.  
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі.  
 

2 Суб’єкта господарювання 
(учасника) протягом останніх 
трьох років було притягнуто 
до відповідальності за 
порушення, передбачене 

Інформація про 
відсутність підстав, 
визначених у частинах 
першій і другій статті 
17 (крім пунктів 1 і 7 

Не вимагається 
замовником. 



пунктом 4 частини другої 
статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», у 
вигляді вчинення 
антиконкурентних 
узгоджених дій, які 
стосуються спотворення 
результатів торгів (тендерів) 
(пункт 4 частини 1 статті 17 
Закону) 

частини першої), 
надається в довільній 
формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і 
другій статті 17 (крім 
пунктів 1 і 7 частини 
першої) (однією 
довідкою в довільній 
формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника та завірену 
печаткою (у разі 
наявності). 

3 Фізична особа, яка є 
учасником, була засуджена за 
злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або 
не погашено у встановленому 
законом порядку (пункт 5 
частини 1 статті 17 Закону) 

Інформація про 
відсутність підстав, 
визначених у частинах 
першій і другій статті 
17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), 
надається в довільній 
формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і 
другій статті 17 (крім 
пунктів 1 і 7 частини 
першої) (однією 
довідкою в довільній 
формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника та завірену 
печаткою (у разі 
наявності). 
 

Оригінал або нотаріально 
завірена копія документа (-
ів), виданого відповідним 
органом, який має такі 
повноваження, з 
інформацією про те, що 
фізичну особу, яка є 
переможцем, до 
кримінальної 
відповідальності не було 
притягнуто, засуджено (за 
кримінальними справами), 
що вона не значиться та в 
розшуку не перебуває. 
Документ повинен бути не 
більше тридцятиденної 
давнини відносно дати 
подання документа.* 

4 Службова (посадова) особа 
учасника, яка підписала 
тендерну пропозицію, була 
засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у 
встановленому законом 
порядку (пункт 6 частини 1 
статті 17 Закону) 
 
 

Інформація про 
відсутність підстав, 
визначених у частинах 
першій і другій статті 
17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), 
надається в довільній 
формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і 
другій статті 17 (крім 
пунктів 1 і 7 частини 
першої) (однією 
довідкою в довільній 
формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника та завірену 
печаткою (у разі 
наявності). 
 

Оригінал або нотаріально 
завірена копія документа (-
ів), виданого відповідним 
органом, який має такі 
повноваження з 
інформацією про те, що 
службову (посадову) особу 
переможця, яка підписала 
тендерну пропозицію, до 
кримінальної 
відповідальності не 
притягують, засудженою 
(за кримінальними 
справами) вона не 
значиться та в розшуку не 
перебуває. Документ 
повинен бути не більше 
тридцятиденної давнини 
відносно дати подання 
документа* 



5 Учасника визнано у 
встановленому законом 
порядку банкрутом та 
відносно нього відкрито 
ліквідаційну процедуру 
(пункт 8 частини 1 статті 17 
Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, 
що міститься у 
відкритому реєстрі.  
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі.  
 

6 У Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 
відсутня інформація, 
передбачена пунктом 
9 частини другої статті 9 
Закону України "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань" 
(пункт 9 частини 1 статті 17 
Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, 
що міститься у 
відкритому реєстрі.  
 
 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі.  
 
 
 

7 Учасник має заборгованість 
зі сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 
(частина 2 статті 17 Закону) 

Інформація про 
відсутність підстав, 
визначених у частинах 
першій і другій статті 
17 (крім пунктів 1 і 7 
частини першої), 
надається в довільній 
формі, із 
виокремленням кожної 
підстави визначеної у 
частинах першій і 
другій статті 17 (крім 
пунктів 1 і 7 частини 
першої) (однією 
довідкою в довільній 
формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника та завірену 
печаткою (у разі 
наявності). 

Оригінал або нотаріально 
завірена копія довідки про 
відсутність заборгованості з 
податків і зборів 
(обов’язкових платежів), 
видана відповідним 
органом Державної 
фіскальної служби, дійсну 
на дату  подання 
документа.* 
 

 Інші документи (для учасників - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 
1) Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та 

завірена печаткою (за наявності) яка містить відомості про підприємство:  
а) реквізити (повне найменування Учасника – суб’єкта господарювання, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс);  
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);  
в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися 
оплата за договором в разі визначення переможцем закупівлі; 
г) основні види діяльності та інші відомості про учасника (на розсуд учасника); 
д) особа, яка уповноважена підписувати договір (контракт) (прізвище, ім’я, по 
батькові, посада, телефон): 

2) Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (учасник має право надавати документи, 
видані в паперовому вигляді, або сформовані в електронній формі (відтворені на 
папері) відповідно до законодавства). 

3) Лист-гарантія, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за 



наявності),  щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм законодавства 
України, в тому числі:  
- Закону України «Про санкції»;  
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення»; 

- Указу Президента України від 16.09.2015р. № 549/2015 Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів (санкцій)»;  

- рішення РНБО України від 2 вересня 2015 року; 
- Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі питання фінансування 
бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання 
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та 
Луганської областей»; 

- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок 
окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію 
України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р.  № 1147 «Про заборону 
ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. 

4) Копії сторінок Статуту, де зазначена інформація стосовно вкладів учасників, 
статутного капіталу (статутного фонду), фондів.  

5) Копію протоколу/-ів засновників стосовно формування статутного капіталу, вкладів 
учасників та їх розподілу.  

6) Учасник у складі пропозиції повинен надати лист від фінансової установи, якою буде 
видана гарантія забезпечення виконання договору про закупівлю, яким 
підтверджується згода фінансової установи надати гарантію забезпечення виконання 
договору про закупівлю на умовах визначених у пункті 6 Розділу 4 тендерної 
документації. 

 
*Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 
першою і другою статті 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не 
перевищує 5 календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення намір укласти договір.  
 

Примітки: 
 
  1. Усі документи повинні бути дійсними на момент розкриття тендерних пропозицій. 
  2. Документи, які не передбачені чинними нормативно-правовими актами для суб’єктів     
підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останнім в складі своєї тендерної 
пропозиції. У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний 
складати один або декілька зі вказаних у цій тендерній документації документів, то такий Учасник 
надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання 
документів. 
 3. Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених цим 
додатком до тендерної документації подають  у складі своєї пропозиції, документи, передбачені 
законодавством країн, де вони зареєстровані. 
4. У разі перенесення дати розкриття, зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були 
дійсними на дату розкриття зазначену у оголошенні про проведення процедури закупівлі. 
 
Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих    

єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 
 Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, 
визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. 

 
У разі ненадання переможцем торгів документів або неповного комплекту документів 
відповідно до всіх вимог тендерної документації та додатків до неї в зазначені строки 



замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих 
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув відповідно до частини 3 статті 
32 Закону. 



 

                                                                                  Додаток  3 
                 до тендерної документації  

 
 

«Тендерна пропозиція»  
подається за формою, наведеною нижче на фірмовому бланку. 
Учасник не повинен відступати від наведеної форми. 
 
 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 
Дата ____________ р. 

Ми, (повне найменування, адреса місцезнаходження, банківські реквізити та контактний 
телефон учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Капітальний 
ремонт окремих інженерних систем та приміщень Спортивного комплексу «Атлет» за адресою м. 
Київ, пл. Спортивна, 1, в тому числі згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 року по 
хокею з шайбою (коригування) (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)  
згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів.  

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
замовника та Договору за наступними цінами та на суму:  

 
Загальна ціна пропозиції _________________________________грн.__ коп., з ПДВ*. 

                                                           (вказати суму цифрами та прописом)  
 
1. До моменту прийняття рішення про намір укласти договір, Ваша тендерна документація 

разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу 
намірів між нами. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми візьмемо на себе зобов'язання 
виконати всі умови, передбачені договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня 
розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас до закінчення 
зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції 
згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої 
іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі 
наявності обставин для цього згідно з Законом.  

5. Якщо нас буде визнано переможцем процедури закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання 
підписати договір із замовником, проект якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації, 
не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір та не раніше ніж 
через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю. 

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з 
усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними у тендерній документації, у тому 
числі з умовами, які передбачають розкриття конфіденційної інформації. 
 

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою) 
 

*у разі, якщо учасник не є платником податку на додану вартість (предмет закупівлі не є об'єктом 
оподаткування, звільнений від оподаткування, до предмета закупівлі застосовується нульова ставка ПДВ), 
вказати ціну без податку на додану вартість, про що зробити відповідну помітку та окремо надати у складі 
тендерної пропозиції довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на 
нормативні документи, що його підтверджують. 

Примітка: 
У разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі додаткову 

інформацію щодо розрахунку ціни пропозиції з локальними кошторисами.  
 



             Додаток 4 
до тендерної документації 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ №___ 
 

на закупівлю робіт з капітального ремонту окремих інженерних систем 
 та приміщень “Cпортивного комплексу “Атлет” за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, 

 в тому числі згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 р. по хокею з шайбою 
(коригування). 

 
м. Київ        «____» _________2017 р. 

 
 
Сторони: 
 
Замовник, Державне підприємство “Спортивний комплекс “Атлет”, що є платником 

податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Черненького Юрія Петровича, що діє 
на підставі Статуту з однієї сторони, 

 
та Генпідрядник, _______________________________________________________, з іншої 

сторони,  уклали цей договір генерального підряду (далі - Договір) про нижченаведене. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

        1.1 У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Генпідрядник зобов'язується 
виконати роботи з капітального ремонту окремих інженерних систем та приміщень “Cпортивного 
комплексу “Атлет” за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, в тому числі згідно регламенту МФХ 
для проведення ЧС 2017 р. по хокею з шайбою (коригування) (надалі - «Роботи»), розташованого 
за адресою 01001, Спортивна площа, 1 у Печерському районі міста Києва, Україна (надалі – 
Об’єкт), а Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконані Роботи та оплатити їх. 

1.1.1 Виконання робіт з капітального ремонту окремих інженерних систем та приміщень 
“Cпортивного комплексу “Атлет” за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, в тому числі згідно 
регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 р. по хокею з шайбою (коригування) означає обов’язок 
Генпідрядника належно, вчасно та якісно виконати наступні роботи: 

- будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, включаючи придбання обладнання, що 
передбачені проектно-кошторисною документацією і визначені сторонами в Переліку робіт 
(Додаток № 1), включаючи можливі роботи, які не зазначені певним чином в Договорі, але 
необхідні для належного будівництва Об`єкту і нормальної його експлуатації, за винятком робіт, 
на виконання яких Замовником будуть укладені прямі договори із субпідрядниками: 

- випробування змонтованого обладнання; 
- забезпечення приймання-передачі завершеного будівництвом Об’єкту приймальною 

комісією; 
- ліквідація дефектів, допущених в ході виконання цього договору та виявлених в ході 

приймання робіт, виконаних Генпідрядником і в гарантійні строки експлуатації Об’єкта. 
1.2. Більш детальний склад і обсяг Робіт, які доручає Замовник Генпідряднику для виконання 

робіт по даному Договору, визначаються Сторонами в Переліку робіт (Додаток №1 до цього 
Договору, який є невід’ємною частиною).  

1.3. Склад та обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання договірних 
зобов’язань у разі внесення змін до Проектної документації. 

1.4. Генпідрядник зобов'язується виконати Роботи власними силами та засобами або 
залученими силами, у строки, визначені Графіком виконання робіт (Додаток № 2 до цього 
Договору, який є його невід'ємною частиною), у відповідності із затвердженою Проектно-
кошторисною документацією та чинним законодавством України (в тому числі державними 
будівельними нормами та правилами). 

1.5. Власником результату Робіт, після передачі їх від Генпідрядника та оплати за цим 
Договором, є Замовник. 



1.6. Факт належного виконання Генпідрядником Робіт за цим Договором підтверджується 
актами  приймання виконаних підрядних робіт (форми № КБ-2в та № КБ-3), підписаними та 
затвердженими в установленому порядку чинним законодавством України порядку. 

 
2. ЦІНА ДОГОВОРУ 

 
2.1. Ціна Договору (вартість Робіт за цим Договором, в тому числі склад і обсяг Робіт), є 

динамічною в межах Договірної ціни (Додаток № 3 до цього Договору, який є його невід'ємною 
частиною), яка формується на основі Кошторисного розрахунку. Ціна робіт без ПДВ ________ 
(______________) гривень ___ коп., крім того сума ПДВ 20 % становить _____________ 
(______________________________) грн. ___коп., таким чином ціна Договору з урахуванням ПДВ 
становить  ________________ (__________________) гривень __ копійок.  

  2.2. Склад витрат Договірної ціни та методика її складання визначається відповідно до ДСТУ 
Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та інших вимог законодавства, що 
регламентують фінансування будівництва за державні кошти. 

2.3. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
2.4. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань, відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України зі змінами.      
2.5. Договірна ціна змінюється у випадках: 
а) внесення змін до Проектно-кошторисної документації; 
б) зміни обсягів робіт, та зміни конструктивних рішень погоджених обома Сторонами; 
в) внесення змін до норм чинного законодавства, діючих норм і правил, які впливають на 

вартість будівництва; 
         г) зміни вартості матеріалів, механізмів, заробітної плати та нормативних показників 
визначених в ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”. 

2.6. У разі зміни вартості матеріалів, якими забезпечуються Роботи, порівняно з 
кошторисною вартістю таких матеріалів, Сторони мають право переглянути ціну Договору, в 
межах Договірної ціни. 

2.7. Якщо під час виконання Робіт виникне необхідність у виконанні додаткових будівельно-
монтажних робіт, не передбачених Проектно-кошторисною документацією, то Генпідрядник 
приступає до виконання додаткових будівельно-монтажних робіт лише після укладення про це 
додаткової угоди, в межах Договірної ціни до цього Договору. 

 
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 
          3.1. Замовник здійснює оплату виконаних Генпідрядником робіт на протязі 15 (п'ятнадцяти) 
банківських днів, на підставі підписаних уповноваженими представниками Сторін Актів 
приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в (надалі - «Акт КБ-2в») та Довідок про вартість 
виконаних підрядних робіт та витрат за формою № КБ-3 (надалі -«Довідка КБ-3») за фактично 
виконані Генпідрядником Роботи по цьому Договору з урахуванням авансу сплаченого відповідно 
до п.3.3. Договору. 

3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України у 
безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Генпідрядника. 

3.3. Замовник має право перерахувати Генпідряднику попередню оплату у розмірі 30% від 
загальної ціни договору, на термін не більше 3-х місяців, на підставі Постанови Кабінету 
Міністрів України № 117 від 23.04.2014 року за умови погодження з головним розпорядником 
державних коштів. 

   3.4. У разі зміни юридичних, поштових та/або банківських реквізитів однієї із Сторін, така 
Сторона зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
дати такої зміни. Платежі та інші дії, здійснені з зазначенням попередніх реквізитів, будуть 
рахуватися здійсненими належним чином до моменту отримання повідомлення про зміну таких 
реквізитів.  

 
 

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 

4.1. Строк виконання Робіт - відповідно до Графіку виконання Робіт (Додаток № 2 до цього 



Договору, який є його невід'ємною частиною), який відраховується з моменту передачі 
Генпідряднику по акту прийому-передачі Проектно-кошторисної документації стадії «П» та 
першого етапу стадії «РД» (згідно Графіку передачі Проектно-кошторисної документації стадії 
«РД» - Додаток №4), фронту робіт. 

4.2. Датою закінчення робіт (будівництва Об’єкта) вважається дата їх прийняття Замовником 
по Акту приймання-передачі завершеного будівництва Об’єкту, але у будь якому разі не пізніше 
25.12.2017 р.  

   4.3. При цьому, Сторони допускають можливість виконання Робіт Генпідрядником 
достроково.  

 
 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛАМИ, РОБОЧОЮ СИЛОЮ  
ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 
 5.1. Генпідрядник приймає на себе зобов'язання по забезпеченню будівельними матеріалами, 

інструментами, засобами, будівельною технікою (далі - Матеріально-технічні ресурси) та робочою 
силою, необхідними для виконання Робіт, передбачених цим Договором. Закупівля будівельних 
матеріалів та ціна закупівлі має бути узгоджена із Замовником. 

5.2. Генпідрядник гарантує відповідність якості будівельних матеріалів, що поставляються, 
специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам і наявність необхідних сертифікатів, 
технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість. 

5.3. Генпідрядник попередньо повинен погодити у Замовника ціни на матеріальні ресурси, 
які повинні бути не вище регіональних та надати Замовнику відповідні документи, які 
підтверджують їх вартість. 

5.4. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні 
відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, 
проектній документації та договору підряду.  

5.5. За необхідністю Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього 
періоду виконання Робіт шляхом укладання договору з відповідальним розробником проектної 
документації. 

5.6. Вхідний контроль якості будівельних матеріалів, операційний контроль якості робіт, 
приймальний та інспекційний контроль виконують відповідні посадові особи Замовника, 
Генпідрядника і Субпідрядних організацій згідно з вимогами діючих ДСТУ  
та іншими документами. 

5.7. Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в 
прийманні яких він не брав участі. Зумовлені цим додаткові витрати, якщо випробовувані 
матеріали, виконані роботи не відповідають нормам і стандартам, а також при незапрошені 
Замовника для участі в прийманні, здійснюються за рахунок Генпідрядника. 
           5.8. У випадку не усунення Генпідрядником в обумовлені терміни дефектів  
у виконаних роботах Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за 
рахунок Генпідрядника. 

5.9. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим 
вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом  у порядку, 
встановленому законодавством. 

5.10. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Генпідрядник 
зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють технічний 
нагляд, надавати необхідні інформацію та документи. 

5.11. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник 
приймає рішення про усунення Генпідрядником допущених недоліків або про зупинення 
виконання робіт. 

5.12. Генпідрядник, який відповідно до договору підряду забезпечує постачання 
матеріальних ресурсів для виконання Робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів 
встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну. 

5.13. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають 
установленим вимогам, Замовником не оплачуються. 

5.14. Якщо нормативними актами та договором підряду передбачено проведення 
попередніх випробувань закінчених Робіт (ремонту) або таке випробування викликане характером 



цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього 
випробування. 

5.15. У разі виявлення, в процесі приймання-передачі завершеного будівництвом Об'єкту, 
недоліків, допущених з вини Генпідрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний 
усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до приймання-передачі завершеного 
будівництвом Об'єкту. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник 
може у порядку, передбаченому договором підряду, попередньо повідомивши Генпідрядника 
усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків 
Замовником, компенсуються Генпідрядником. 

       5.16. Виконання будівельно-монтажних робіт і організація виконання робіт повинні 
відповідати вимогам чинного законодавства. 

 
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
6.1. Генпідрядник зобов'язаний: 
6.1.1 прийняти Проектно-кошторисну документацію та майданчик (фронт робіт) за 

відповідними актами прийому-передачі; 
6.1.2 забезпечити дотримання на будівельному майданчику протипожежних  та 

санітарних норм, а також норм із охорони праці та навколишнього середовища; 
6.1.3 спорудити на будівельному майданчику всі тимчасові споруди, необхідні для 

зберігання Матеріальних ресурсів для виконання робіт за Договором. На період виконання робіт 
забезпечити необхідні протипожежні заходи, з техніки безпеки та охорони навколишнього 
середовища; 

6.1.4  у порядку та на умовах, визначених цим Договором, виконати всі передбачені 
Договором Роботи; 

6.1.5 при приєднанні до мережі електропостачання та/або водопостачання Замовника (або 
забезпечення Замовником такого підключення) відшкодувати Замовнику сплачені Замовником 
платежі за електричну енергію та воду, які споживаються Генпідрядником в процесі виконання 
Робіт; 

   6.1.6 отримати необхідні погодження, затвердження, дозволи та ордери на виконання 
Робіт (крім дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Замовнику), виконати всі 
розпорядження та приписи Державних Органів за умови, що отримання погоджень, тощо та 
виконання розпоряджень та приписів відповідає законодавству, Договору, Проектно-кошторисній 
документації. Про необхідність отримання зазначених вище документів та/або виконання 
розпоряджень та приписів Генпідрядник повинен інформувати Замовника не пізніше, ніж за 5 
(п‘ять) робочих днів до запланованої дати їх отримання, а Замовник зобов'язується надавати 
Генпідряднику необхідне сприяння в отриманні зазначених документів та/або у виконанні 
розпоряджень/приписів; 

  6.1.7 cвоєчасно проводити актування прихованих робіт, заміри по площах, лабораторні 
випробування, пусконалагоджувальні роботи, комплексні та індивідуальні випробування. При 
підписанні актів прихованих робіт до них повинні бути додані результати випробувань, 
сертифікати та паспорти на використовувані матеріали; 

6.1.8 приступити до виконання робіт в терміни, погоджені сторонами в Графіку виконання 
робіт; 

6.1.9 забезпечити можливість здійснення Замовником та/або уповноваженими ним особами 
технічного та авторського нагляду за Роботами; 

6.1.10 залучати до виконання Робіт інших осіб (Субпідрядників) за згодою Замовника, 
залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи. 

6.1.11 надавати уповноваженим представникам Замовника безперешкодний доступ 
протягом усього часу виконання Робіт до всіх місць виконання Робіт в будь-який час їх 
виконання; 

6.1.12 на першу вимогу надавати всю документацію, пов'язану з виконанням Робіт, для 
ознайомлення та зняття копій представниками Замовника; 

6.1.13 забезпечити повне і своєчасне ведення виконавчої документації передбаченої 
чинним законодавством України і цим Договором, призначити осіб, відповідальних за її ведення, 
забезпечити підготовку Об'єкту будівництва до пред'явлення приймальній комісії; 

6.1.14 після повного виконання Робіт надати Замовнику всю необхідну виконавчу 



документацію, а також інші документи, які свідчать про відповідність нормативним вимогам 
Матеріальних ресурсів, що були використані при виконанні Робіт; 

6.1.15 передавати Замовнику Акти КБ-2в та Довідки КБ-3, інші акти приймання-передачі, у 
порядку та на умовах, визначених цим Договором; 

6.1.16 до прийняття Об'єкту будівництва приймальною комісією забезпечити схоронність 
Матеріально-технічних ресурсів та результатів виконаних Робіт; 

6.1.17 за свій рахунок усунути виявлені Замовником або відповідними компетентними 
особами дефекти, недоліки та недоробки у Роботах, які не відповідають Проектно-кошторисній 
документації і виникли з вини Генпідрядника та/або залучених ним третіх осіб; 

6.1.18 протягом 10 календарних днів з моменту закінчення виконання Робіт незалежно від 
підстав закінчення очистити будівельний майданчик від сміття та звільнити будівельний 
майданчик від власних речей, засобів, будівельної техніки, непотрібних матеріальних ресурсів, 
тимчасових споруд (за домовленістю Сторін), приміщень тощо; 

6.1.19 дотримуватись вказівок та вимог Замовника, виданих Замовником письмово щодо 
ходу та змісту Робіт; 

6.1.20 передати належним чином виконані Роботи; 
6.1.21 на вимогу Замовника бути присутнім на усіх технічних нарадах, місце і час 

проведення яких Генпідряднику повідомляється додатково в будь-який спосіб; 
6.1.22 Генпідрядник зобов'язаний враховувати зауваження Замовника щодо ходу та змісту 

Робіт, про які йому було повідомлено у загальному журналі  робіт; 
6.1.23 в разі необхідності перегляду строків та/або вартості Робіт Генпідрядник 

зобов'язаний звернутись до Замовника з листом про доцільність таких змін, в якому повинно бути 
обґрунтовано будь-яке підвищення або зменшення вартості або строків виконання Робіт за цим 
Договором; 

6.1.24 якщо зміни, що вносяться Замовником, не потребують перегляду строків виконання 
Робіт та/або вартості Робіт за цим Договором, вони приймаються Генпідрядником для виконання 
на підставі письмової вказівки Замовника, про що робиться відмітка в загальному журналі  робіт; 

6.1.25 Письмово протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити Замовника про можливе 
сповільнення або призупинення строків виконання Робіт у зв'язку з незалежними від 
Генпідрядника обставинами та здійснити заходи щодо збереження результату виконаних 
будівельних робіт, Об'єкта будівництва, Матеріальних ресурсів; 

6.1.26 вести та надавати Замовнику (його представнику) на вимогу останнього для 
контролю загальний журнал  робіт та іншу виконавчу документацію; 

6.1.27 Генпідрядник відповідальний перед Замовником за результат роботи залучених ним 
субпідрядників, що залучаються Генпідрядником і приймають участь у будівництві, як за свій 
власний та за дотриманням ними зобов'язань. Сторонами узгоджено, що будь-який Субпідрядник 
вважається залученим Генпідрядником, а не Замовником, що жодне з положень цього Договору не 
передбачає перехід відповідальності від Генпідрядника до Замовника по відношенню до Робіт, 
виконаних Субпідрядником; 

6.1.28 відшкодувати відповідно до законодавства України та цього Договору збитки, 
завдані Замовнику внаслідок неналежного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань, 
визначених цим Договором; 

6.1.29 забезпечити належну охорону обладнання, матеріалів, а також іншого майна, 
необхідного для будівництва Об’єкта, яке знаходиться на території будівельного майданчика, а 
також огородження та освітлення прийнятого будівельного майданчика; 

6.1.30  одержати встановлені законом дозволи та дозвільну документацію на виконання 
окремих видів робіт; 

6.1.31  інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за 
цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні 
для їх усунення; 

6.1.32  погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт 
Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням 
свого рішення; 

6.1.33. регулярно проводити виробничі наради на будівельному майданчику з метою 
погодження проблемних питань та вести відповідні протоколи; 

6.1.34 за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання робіт надати Замовнику відомість 
погодження цін на матеріали і обладнання, які планує використати під час виконання робіт та 



отримати від Замовника письмове погодження; 
6.1.35 при виявленні відхилень від проектно-кошторисної документації, а також при 

виконанні робіт із порушенням вимог будівельних норм і правил, власними силами за власний 
рахунок, без збільшення вартості будівництва та в якомога короткий термін виправити ці роботи; 

6.1.36 гарантувати, що функціонування об’єкта не буде призупинено, а в разі призупинення 
функціонування об’єкта з вини Генпідрядника, такий відшкодує збитки за простій об’єкта та не 
виконання  обов’язків Замовника перед третіми особами; 

6.1.37. при виконанні Робіт врахувати орієнтовний план роботи Замовника (Додаток №6) та 
проект організації будівництва (ПОБ). 

 
 
6.2. Генпідрядник має право: 
6.2.1 звернутися до Замовника із проханням сплати авансу та оплати належно виконаних 

та прийнятих Замовником Робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором; 
6.2.2 вимагати від Замовника передання фронту робіт та затвердженої у встановленому 

порядку Проектно-кошторисної документації стадії «П» та стадії «РД» (згідно Графіку передачі 
Проектно-кошторисної документації стадії «РД» - Додаток №4); 

6.2.3 залучати Субпідрядників для виконання цього Договору, за погодженням Замовника, 
залишаючись при цьому відповідальним за їх дії перед Замовником; 

6.2.4 ініціювати внесення змін до проектних рішень, виконання додаткових робіт шляхом 
письмового звернення до Замовника з поданням відповідних обґрунтувань Замовнику; 

6.2.5 на відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору; 
          6.2.6 ініціювати внесення змін у цей Договір. 

 
6.3. Замовник зобов'язаний: 
6.3.1  передати Генпідряднику за актом прийняття-передачі, підписаним Сторонами, 

Проектно-кошторисну документацію стадії «П» та стадії «РД» (згідно Графіку передачі Проектно-
кошторисної документації стадії «РД» - Додаток №4); 

6.3.2 в строк передбачений Графіком виконання робіт передати Генпідряднику за актом 
прийняття-передачі, підписаним Сторонами, майданчик та фронт робіт; 

6.3.3 Замовник зобов'язаний прийняти Роботи, виконані Генпідрядником відповідно до 
Договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у Роботах відступів від умов Договору та 
Проектно-кошторисної документації або інших недоліків негайно заявити про них Генпідряднику; 

6.3.4  якщо після прийняття Робіт Замовник виявив відступи від умов Договору та 
Проектно-кошторисної документації або інші недоліки, які не могли бути встановлені при 
звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), він зобов’язаний негайно повідомити про 
це Генпідрядника; 

6.3.5  оплатити належно виконані та прийняті Замовником Роботи у порядку та на умовах, 
визначених цим Договором; 

6.3.6  забезпечити технічний та авторський нагляд за виконанням Робіт, сприяти 
Генпідряднику в отриманні всіх дозволів та погоджень, необхідних для виконання Робіт; 

6.3.7  приймати належним чином виконані Роботи; 
6.3.8 розглядати письмові звернення Генпідрядника стосовно будь-яких змін проектних 

рішень та додаткових обсягів робіт, не передбачених Проектно-кошторисною документацією; 
6.3.9 за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання робіт Генпідрядником, Замовник  

проводить моніторинг цін матеріалів і обладнання, які має намір використовувати Генпідрядник 
під час виконання робіт та в разі відсутності зауважень, погоджує їх письмово або надає 
обґрунтовані пропозиції;    

6.3.10 В випадку необхідності погодження Субпідрядників Замовником, в строк не пізніше 5 
(п’яти) робочих днів з дати звернення Генпідрядника щодо погодження, затвердити та передати 
дане погодження, або надати Генпідряднику інше рішення з відповідним обґрунтуванням. 

 
6.4. Замовник має право: 
6.4.1 вносити зміни у Проектно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх 

виконання за умови, що вартість додаткових робіт, не змінює договірну ціну в сторону збільшення 
і не впливає на характер робіт, визначених цим Договором; 

6.4.2 відмовитися від прийняття закінчених Робіт за цим Договором у разі виявлення 



недоліків, які виключають можливість використання результатів Робіт відповідно до мети, 
зазначеної у Проектно-кошторисній документації, та не можуть бути усунені Генпідрядником, 
Замовником або третьою особою; 

6.4.3 самостійно або з залученням третіх осіб здійснювати у будь-який час, не 
втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, 
якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт за цим Договором. Замовник має право перевіряти 
хід і якість будівельних та монтажних робіт відповідність: виконаних Робіт будівельним нормам 
та правилам, а також якість Матеріальних ресурсів, що використовуються; 

6.4.4 вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених 
Генпідрядником порушень; 

6.4.5 відмовитися від виконання умов Договору, якщо Генпідрядник своєчасно не 
розпочав Роботи за цим Договором, недотримується Графіку виконання робіт, (який уточнюється 
Генпідрядником після отримання повного комплекту Проектно-кошторисної документації від 
Замовника) або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, 
стає неможливим, оплативши Генпідряднику виконану частину Робіт; 

6.4.6 ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування 
збитків за наявності порушень Генпідрядником умов Договору; 

6.4.7 вимагати від Генпідрядника надання документів, що підтверджують фактичну 
вартість використаних в Роботах Матеріальних ресурсів (рахунки, накладні тощо); 

6.4.8 вимагати від Генпідрядника відсторонення працівників Генпідрядника або 
Субпідрядників від Робіт з обґрунтуванням такої вимоги; 

6.4.9  з метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання Робіт 
Замовник призначає своїх повноважних представників на території виконання Робіт для 
здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань. Про призначення повноважних 
представників Замовник письмово повідомляє Генпідрядника протягом п’яти календарних днів з 
моменту підписання цього Договору. 

6.4.10  відмовитися від прийняття закінчених робіт, в разі виявлення недоліків або дефектів, 
що виникли з вини Генпідрядника та виключають можливість використання Об’єкту відповідно до 
мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені 
Генпідрядником, Замовником або третьою особою. Факт наявності відповідних недоліків, повинен 
бути підтверджений висновком експертної організації, оплата послуг якої компенсується за 
рахунок Генпідрядника. 

 
 

7. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

7.1. Забезпечення робіт (будівництва Об'єкта) Проектно-кошторисною документацією, її 
погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а 
також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється 
Замовником. 

7.2. Замовник до початку робіт зобов'язаний передати Генпідряднику Проектно-кошторисну 
документацію стадії «П» та першого етапу стадії «РД» (згідно Графіку передачі Проектно-
кошторисної документації стадії «РД» - Додаток №4) в трьох примірниках з електронною версією.  

Додаткові примірники Проектно-кошторисної документації передаються за домовленістю 
Сторін. 

7.3. Генпідрядник у випадку завершення виконання Робіт або при достроковому припинені 
Договору повертає 2 примірника Проектно-кошторисної документації Замовнику за умови 
виконання Замовником п. 7.2. Передача Проектно-кошторисної документації третім особам 
забороняється. У випадку неповернення Проектно-кошторисної документації і не передачі 
виконавчої документації Генпідрядник сплачує її вартість Замовнику. 

 
8. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

 
8.1. З метою обліку виконаних Робіт, проведення їх оплати відповідно до Договору, Сторони 

щомісячно, починаючи з місяця, в якому розпочато їх виконання і кожного наступного місяця, в 
якому вони виконуються (надалі -«звітний місяць»), підписують Акт КБ-2в та Довідку КБ-3 на 
виконаний Генпідрядником обсяг Робіт за звітний місяць, проект яких складає у чотирьох 



примірниках, підписує, скріплює печаткою і передає Замовнику Генпідрядник. 
8.2. Замовник зобов'язаний не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати одержання від 

Генпідрядника Акту КБ-2в та Довідки КБ-3 за звітний місяць, перевірити обсяг та якість 
виконаних Робіт, та при відсутності заперечень, підписати вказані документи і передати їх в двох 
примірниках Генпідряднику, а за наявності таких заперечень Замовник зобов'язаний передати 
Генпідряднику обґрунтоване заперечення від підписання проектів вказаних документів у 
письмовій формі. 

8.3. У випадку обґрунтованого заперечення Замовника щодо підписання Акту КБ-2в та (або)  
Довідки КБ-3, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Генпідрядником вказаного 
заперечення Замовника, Сторони зобов'язані провести переговори та скласти і підписати Акт про 
недоліки, в якому узгоджуються умови щодо строків та порядку усунення недоліків в Роботах за 
рахунок Генпідрядника. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після усунення Генпідрядником 
недоліків визначених Актом про недоліки Замовник підписує відповідний Акт КБ-2в та/або 
Довідку КБ-3.  

8.4. Якщо Генпідрядник не бажає або не в змозі усунути недоліки в Роботах, Замовник має 
право, попередньо повідомивши Генпідрядника, усунути їх своїми силами та/або з залученням 
третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням таких недоліків, компенсується Генпідрядником. 

8.5. Роботи та Об'єкт будівництва вважаються переданими Генпідрядником та прийнятими 
Замовником в момент підписання приймальною комісією відповідного Акту  приймання-передачі 
завершеного будівництвом Об’єкту. 

Роботи можуть бути прийняті за окремим Актом здачі-приймання виконаних робіт, у 
випадку, якщо Акт приймання-передачі завершеного будівництвом Об’єкту не буде затверджено з 
причин, що знаходяться поза зоною відповідальності Генпідрядника.  

8.6.  У випадку мотивованої відмови Замовника від прийому робіт, Сторони в триденний 
строк складають двосторонній Акт із зазначенням  усіх недоліків та строків їх виправлення. Після 
виправлення Генпідрядником виявлених недоліків Замовник зобов’язаний підписати Акт 
приймання-передачі завершеного будівництвом Об’єкту. 

8.7. Якщо Генпідрядник допустив відступи від умов Договору, що погіршили роботу, 
або допустив інші недоліки в роботі, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного 
виправлення  зазначених  недоліків у відповідний строк або відшкодування понесених 
Замовником необхідних витрат з виправлення своїми засобами недоліків, за умови їх погодження 
із Генпідрядником, чи відповідного зменшення плати за роботу. 

8.8.  У випадку неналежного виконання робіт Генпідрядник не має права посилатися на 
те, що Замовник не здійснив контроль та нагляд за їх виконанням. 

8.9.  Ризик випадкової загибелі чи пошкодження результату робіт в процесі виконання 
Договору несе Генпідрядник. 

8.10. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі прийому-передачі об’єкта, 
повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає Об’єкт. 
Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити 
Генпідрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і, якщо Генпідрядник без затримки не 
здійснить необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із 
залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника. 

8.11. У разі виникнення між Замовником та Генпідрядником спору з приводу недоліків 
виконаних Робіт або причин їх виникнення на вимогу будь-якої із Сторін має бути призначена 
експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка була її ініціатором, із наступним 
відшкодуванням вартості проведення експертизи за рахунок Сторони, якою були допущені 
порушення або недоліки. 

9. ГАРАНТІЇ 
 

9.1. Генпідрядник гарантує належну якість використаних у Роботах Матеріальних ресурсів, 
конструкцій, відповідність їх державним стандартам і технічним умовам та зобов'язується 
забезпечити їх необхідними сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що 
засвідчують їх якість. 

9.2. Генпідрядник  гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у Проектно-
кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору 
протягом гарантійного строку, що передбачений ст. 884 Цивільного кодексу України.  

9.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен письмово 



заявити про них Генпідрядникові протягом десяти робочих днів після їх виявлення. 
9.4. Якщо в період гарантійного строку будуть виявлені недоліки, які не дозволяють 

нормальну експлуатацію результату Робіт, гарантійний строк продовжується на період усунення 
недоліків. Усунення недоліків здійснюється Генпідрядником за свій рахунок, якщо він не доведе, 
що вони сталися не з його вини, в тому числі внаслідок: природного зносу Об'єкта будівництва або 
його частини; неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, 
розроблених самим Замовником або залученими ним особами; неналежного ремонту Об'єкта 
будівництва або його частини, який здійснений самим Замовником або залученими ним третіми 
особами. 

9.5. Наявність недоліків виявлених після підписання Сторонами Акту приймання-передачі 
завершеного будівництвом Об’єкту і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом 
Генпідрядника і Замовника. В будь-якому випадку Генпідрядник зобов'язаний приступити до 
усунення таких недоліків протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами 
акту виявлених недоліків. Уповноважений представник Генпідрядника зобов'язаний прибути у 
вказаний Замовником час і місце для складання Акту виявлених недоліків.  

9.6. Вказаний у пункті 9.5. Договору Акт виявлених недоліків повинен містити способи, 
строк та інші умови усунення недоліків у виконаних Роботах та/або Об'єкті будівництва за 
рахунок винної Сторони. 

9.7. Якщо Генпідрядник не прибуває або відмовляється підписати Акт про порядок і строки 
усунення виявлених недоліків (дефектів), то Замовник для підтвердження факту наявності 
дефектів може звернутися до експертної організації або торгово-промислової палати, оплата 
послуг яких компенсується за рахунок винної сторони. Акт, складений за відсутності 
Генпідрядника, та експертний висновок надсилається Генпідряднику.  

9.8. У випадках, коли експертизою буде підтверджено наявність причинного зв'язку між 
неналежним виконанням Робіт Генпідрядником та виявленими недоліками, Замовник може 
усунути вказані недоліки за власний рахунок з подальшим відшкодуванням Генпідрядником всіх 
понесених ним витрат на усунення таких недоліків та проведення експертизи за умови надання 
Замовником Генпідрядникові документів, що підтверджують розмір вказаних витрат. При цьому, 
Генпідрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки заподіяні неналежним виконанням 
Робіт Генпідрядником. 

9.9. Призначення експертизи не виключає право Сторін звертатись в Господарський суд для 
вирішення спірних питань. 

 
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 
10.1. У разі завдання Стороні збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання 

іншою Стороною зобов'язань за цим Договором, винна Сторона зобов'язана їх відшкодувати іншій 
Стороні у добровільному порядку. 

10.2. За порушення без поважних причин строків виконання Робіт, передбачених Графіком 
виконання Робіт Генпідрядник зобов'язаний сплатити Замовнику неустойку в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України від вартості робіт, що виконуються з затримкою, за 
кожний календарний день прострочення виконання Робіт. 

10.3. У разі виявлення недоліків (дефектів) Генпідрядник за свій рахунок і в термін, 
погоджений з Замовником, ліквідує допущений брак і всі його наслідки, а також несе 
відповідальність за порушення з його вини строків завершення будівництва Об’єкта. У випадку 
якщо відповідні недоліки (дефекти) не будуть усунуті у погоджений сторонами строк, 
Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості товарів (робіт, 
послуг) та пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), у яких допущено брак. 

10.4. За порушення строків проведення розрахунків за цим Договором, Замовник сплачує 
Генпідряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми 
заборгованості за кожен день прострочення здійснення платежів. 

10.4.1 Замовник звільняється від відповідальності за порушення договірних зобов'язань у 
випадку, якщо порушення строків проведення розрахунків сталось у зв’язку із відсутністю 
бюджетного фінансування або його затримки. 

10.5. Генпідрядник, з моменту підписання Договору, несе відповідальність за порушення 
його працівниками норм технічної, пожежної безпеки та охорони праці перед Замовником та/або 
будь-якою третьою особою та відшкодовує завдані таким порушенням збитки та/або шкоду. 



10.6. Генпідрядник відповідальний за складування та зберігання матеріалів, механізмів та 
будь-якого іншого майна Генпідрядника, а також за частково або повністю виконані Роботи за цим 
Договором до підписання Замовником і Генпідрядником Акту приймання-передачі завершеного 
будівництвом Об’єкту за цим Договором. 

10.7. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта будівництва до 
його прийняття Замовником несе Генпідрядник. 

10.8. Шкода, завдана під час або в результаті проведення Робіт за цим Договором Об'єкту 
будівництва (пошкодження комунікацій, проводів та інше), Замовнику з вини Генпідрядника 
компенсується Генпідрядником. 

10.9. Генпідрядник несе майнову відповідальність за недоліки та прорахунки в Роботах, 
що виконані у невідповідності з Проектно-кошторисною документацією, та об'єктивно не були 
виявлені Сторонами та  приймальною комісією в ході виконання робіт та їх прийнятті з вини 
Генпідрядника і призвели до аварії, обвалення, руйнування на Об'єкті будівництва. 

10.10. Генпідрядник не несе відповідальності, якщо аварія, обвалення, руйнування на 
Об'єкті будівництва спричинені прорахунками в Проектно-кошторисній документації або 
викликані виконанням неправомірних вимог (вказівок) Замовника або вимог (вказівок) Замовника, 
виконання яких Генпідрядником призвело до недотримання Проектно-кошторисної документації. 

10.11. Виплата неустойки і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання 
договірних зобов`язань в натурі. 
 

11. ФОРС-МАЖОР 
 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, 
якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню 
цього Договору. 

11.2. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх 
зобов'язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не 
залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими 
необхідними і достатніми заходами.  

11.3.  Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини 
непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх 
виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення 
позбавляє цю Сторону права посилатись на такі обставини надалі. Строк дії обставин 
непереборної сили підтверджується довідкою Торгово-Промислової палати України. 

11.4. Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин 
непереборної сили або усунення їх наслідків. 

11.5. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може 
бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням 
порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною. 

 
12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 
12.1. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у наступних 

випадках: 
12.1.1 якщо з вини Генпідрядника  порушується Графік виконання робіт більш ніж на 5 

робочих днів; 
12.1.2 анулювання ліцензії Генпідрядника, інших актів державних органів діючого 

законодавства України, що позбавляють Генпідрядника права на виконання функцій 
Генпідрядника; 

12.1.3 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
12.2 Генпідрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у наступних 

випадках: 
12.2.1 визнання банкрутом Замовника,  затримки ним розрахунків за виконані Роботи 

більш ніж на 30 календарних днів. 
12.3 У випадку розірвання цього Договору Генпідрядник зобов'язаний не пізніше 

десятиденного строку з дати розірвання Договору: 
12.3.1 передати Замовнику за актами прийому-передачі у власність належним чином 



виконані Роботи (результат Робіт), поставлені на будівельний майданчик, оплачені Замовником 
але не використані протягом виконання Робіт Матеріальні ресурси, конструкції, комплектуючі 
вироби, повернути отриману від Замовника за цим Договором документацію та наявні у 
Генпідрядника документи про виконання ним цього Договору, а також на письмову вимогу 
Замовника переуступити права Генпідрядника за договорами поставки та субпідряду, укладеними 
Генпідрядником на виконання цього Договору; 

12.3.2 повернути Замовнику переплачені ним грошові кошти за невиконані Роботи та 
невикористані Матеріальні ресурси. 

12.4 Припинення цього Договору в односторонньому порядку відбувається шляхом 
направлення Стороною, яка має повноваження його припинити, письмового повідомлення іншій 
Стороні про припинення цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. 

12.5. Цей Договір вважається припиненим в односторонньому порядку з дати отримання 
іншою Стороною повідомлення про припинення цього Договору, з урахуванням інших умов цього 
Договору. 

12.6. Всі спори, які виникають у зв'язку із виконанням, зміною умов чи розірванням цього 
Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 

12.7. Якщо Сторони не дійшли згоди під час врегулювання спору, спір передається на 
розгляд до Господарського суду. 

 
13. СТРАХУВАННЯ 

 
13.1. Генпідрядник зобов’язаний укласти за власний рахунок, договір страхування ризиків 

випадкового знищення або пошкодження Об’єкта. 
13.2. Генпідрядник у день укладення цього Договору зобов’язується відповідно до ст.881 

Цивільного кодексу України надати Замовнику належним чином завірену копію договору 
страхування відповідальності перед третіми особами  під час виконання Робіт,  включаючи 
відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики. 

13.3. Всі витрати пов’язані з оформлення договору страхування відповідальності перед 
третіми особами під час виконання Робіт несе Генпідрядник. 

 
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами 
своїх зобов'язань за цим Договором. 

14.2. Цей Договір може бути змінено, доповнено тільки за взаємною згодою Сторін 
шляхом підписання Сторонами додаткових угод до цього Договору. 

14.3. Всі Додатки до цього Договору, зміни, доповнення та додаткові угоди є 
невід'ємними його частинами у разі, якщо вони підписані належним чином уповноваженими 
представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. 

14.4. Всі повідомлення, сповіщення і будь-яка переписка, що стосується цього Договору, 
мають бути направлені відповідними Сторонами за адресами, зазначеними в Договорі, і будуть 
вважатися як такі, що були направлені належним чином, якщо вони зроблені в письмовій формі 
при доставці під розписку посильним чи уповноваженим представником Сторони, 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштою. 

14.5. Сторона, яка одержала від іншої Сторони інформацію (технічну, комерційну та 
іншу), що захищається законодавством України, а також інформацію, яка може розглядатися як 
комерційна таємниця, не має права повідомляти її (інформацію) третім особам без згоди іншої 
Сторони. 

14.6. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 

14.7. Після підписання Договору всі попередні переговори відносно Договору, 
листування, попередні домовленості, протоколи про наміри, які так чи інакше стосуються 
Договору, втрачають силу. 

14.8. У разі зміни протягом дії цього Договору реквізитів (назви, адреси, банківських 
реквізитів, тощо), статусу платника податків Сторони зобов'язуються письмово повідомити одна 
одну не пізніше п’яти робочих днів з дати набуття чинності таких змін. 



14.9. Сторони засвідчують, що вони на момент укладання цього Договору законом або 
іншим нормативним актом, рішенням суду, іншим чином не обмежені у праві укладати та 
виконувати цей Договір. 

14.10. Генпідрядник підтверджує, що має всі ліцензії, дозволи та інші документи, необхідні 
для виконання робіт за цим Договором згідно вимог чинного в Україні законодавства. 

14.11. Сторони погоджуються, що документи та інша інформація, пов'язана із виконанням 
цього Договору або у зв'язку із ним, а також будь-яка інформація, що стосується їх господарської 
діяльності, як то в письмовому або усному вигляді або отримана шляхом спостереження є 
конфіденційною інформацією, що становить значну комерційну цінність для Сторін. 
Конфіденційна інформація є комерційною таємницею і захищається як комерційна таємниця у 
відповідності із законодавством України. Сторони не використовують (як для себе так і для інших) 
і не розголошують третім особам у будь-який спосіб (в тому числі проспекти, публікації, 
фотографії) таку конфіденційну інформацію, за винятком, коли це погоджено Сторонами. 

 
15. НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ЦЬОГО ДОГОВОРУ Є НАСТУПНІ ДОДАТКИ 

 
15.1. Додаток № 1 – Перелік робіт; 
15.2. Додаток № 2 – Графік виконання робіт; 
15.3. Додаток № 3 – Договірна ціна (динамічна); 
15.4. Додаток № 4 – Графік передачі Проектно-кошторисної документації стадії «РД»; 
15.5. Додаток № 5 – Порядок погодження та затвердження цін на матеріали та 
 обладнання при складанні кошторисів та розрахунків за виконані роботи; 
15.6. Додаток № 6 - Орієнтовний план роботи Замовника. 
 

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
ГЕНПІДРЯДНИК                                                      ЗАМОВНИК  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ /_________ 
    
 

 
Державне підприємство  
«Спортивний комплекс «Атлет» 
Юридична адреса: 01133, м. Київ,  
Провулок Лабораторний буд.7 А 
Фактична адреса: 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1 
Код ЄДРПОУ 39351532 
р/р 26002300666413 ТВБВ №10026/0187 
Філії Головного управління по м. Києву та 
Київській області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669 
б/р 35234087091936 в УДКСУ у 
Печерському районі м. Києва, 
Код банку 820172 
 
______________________ Ю.П.Черненький 
    

 
  



 

                                                                           Додаток  6 
до Договору № від 
 
 

Попередній план проведення заходів на 2017 рік ДП "СК "Атлет"  
станом на 15.08.2017 

     
1 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
20 серпня 

2 Конференція відділу продажів ДП  «Ейвон 
Косметікс Україна» 

22-30 серпня 

3 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

03 вересня 

4 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

10 вересня 

5 Змагання з футзалу 11-14 вересня 
6 Міжнародний чемпіонат з брейк-дансу та хіп-хопу 

танців 
16 вересня 

7 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

17 вересня 

8 Спеціалізований захід «ХІХ Український 
Національний Семінар» ТОВ «Мері Кей (Україна) 
Лімітед» 

20-23 вересня 

9 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

24 вересня 

10 Змагання з баскетболу 25-26 вересня 
11 Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств 

WWFC 
27 вересня 

12 Змагання з баскетболу 28 вересня 
13 Бізнес-форум «Forum One Ukraine» ТОВ «Олером 

Консалтинг» 
29-30 вересня 

14 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

01 жовтня 

15 Концерт Стінга 05-06 жовтня 

16 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

08 жовтня 

17 Змагання з баскетболу 10-12 жовтня 
18 Концертно-публіцистичного дійства «Вони 

присягнули на мир і волю» 
13-14 жовтня 

19 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

15 жовтня 

20 Змагання з баскетболу 16 жовтня 
21 Концерт виконавця MONATIK 17-20 жовтня 
22 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
22 жовтня 



23 Концерт Il Volo 23 жовтня 
24 Змагання з баскетболу 24 жовтня 

25 Концерт Макса Барських 25-27 жовтня 
26 Змагання з баскетболу 28 жовтня 
27 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
29 жовтня 

28 Змагання з баскетболу 30-31 жовтня 
29 Дискотека 80-х 01 листопада 
30 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
02-05 листопада 

31 Змагання з баскетболу 06-09 листопада 
32 Концерт гурту Scorpions 10-11 листопада 

33 Змагання з баскетболу 13-16 листопада 
34 Концерт гурту Бумбокс 17-18 листопада 
35 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
19 листопада 

36 Змагання з баскетболу 20-23 листопада 
37 Міжнародний турнір з гандболу «Кубок Турчина» 24-25 листопада 

38 Змагання з баскетболу 26 листопада 
39 Вручення музичної премії каналу «М-1» "М-1 

Music Awards" 
28 листопада –        
02 грудня,                   
04-11 грудня 

40 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 
центру «Відродження» 

03 грудня 

41 Концерт іноземного виконавця 12-13 грудня 
42 Змагання з баскетболу 14-15 грудня 
43 Концерт Oxxxymiron 16 грудня 
44 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
17 грудня 

45 Змагання з баскетболу 18-19 грудня 

46 Міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств 
WWFC 

20 грудня 

47 Фестиваль танцю "Мегаполіс" 21 грудня 
48 Концерт Макса Коржа 22-23 грудня 
49 Біблійна конференція Всеукраїнського духовного 

центру «Відродження» 
24 грудня 

50 Новорічні та різдвяні вистави «Снігова королева» 30-31 грудня 

 
Начальник організаційного відділу                                                        Оніщук П.О. 

 
  

* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть 
бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в 
залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.  Замовник 
залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, 
господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель. 



                                                                                                                                  Додаток 5 
до тендерної документації 

 
 

                       “ЗАТВЕРДЖУЮ”    
 Директор  ДП “Спортивний комплекс “Атлет” 

 
_______________________Черненький Ю.П.

 
    

Технічне завдання 
    

Капітальний ремонт окремих інженерних систем та приміщень Спортивного комплексу "Атлет"  
за адресою: м. Київ, Спортивна площа,1, в тому числі згідно регламенту МФХ  

для проведення ЧС 2017року по хокею з шайбою ( коригування ) 
 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

  Локальний кошторис 2-1-1 на підсилення окремих 
несучих конструкцій будівлі       

          
  Роздiл 1. Влаштування сходів       
          
1 Розбирання цементних покриттiв пiдлог та стяжки 

загальною товщиною 100мм 
  м2 57,92   

2 Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих 
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi 
примiщень до 6 м 

  м2 49,14
  

3 Розбирання монолiтних перекриттiв (ділянки 
замонолічення плит) 

  м3 0,8268   

4 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій 
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина 
різання 200 мм 

  м різ. 214
  

5 Виключати на 70 мм зміни глибини різання 
горизонтальної поверхні бетонних конструкцій 
нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS 

  м різ. -214
  

6 Навантаження смiття вручну   т 28,76   
7 Перевезення сміття до 16 км   т 28,76   
8 Вологе прибирання приміщень примiщень   м2 150   
9 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,07   
10 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т   т 0,412   
11 Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, 

огороджень 
  т 0,716   

12 Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних 
конструкцiй промислових будiвель 

  т 1,198   

13 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 42   

14 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 42   

15 Установлення окремих кам'яних i залiзобетонних схiдцiв   м 31,2   
16 Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 

200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м бетон 
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм 

  м3 9,17
  

17 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,02   
18 Пiдсилення ригелiв суцiльного перерiзу перетворенням 

у багатопрогонову нерозрiзну систему (підсилення плит 
перекриття) 

  т 0,744
  

19 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 26,04   

20 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 26,04   

  Роздiл 2. Влаштування  балкону       
          

21 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 1,5192   



1 2 3 4 5 
22 Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних 

конструкцiй промислових будiвель 
  т 1,5192   

23 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 53,2   

24 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 53,2   

25 Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 
200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м бетон 
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм 

  м3 6,06 
  

26 Улаштування залiзобетонних стiн i перегородок висотою 
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон 
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм 

  м3 2,304 
  

27 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,095   
  Роздiл 3. Підсилення колон на поз.-7,900       
          

28 Пiдсилення колон монолiтними залiзобетонними 
обоймами 

  м3 12   

  Роздiл 4. Підсилення ригелів та балок перекриття на 
поз.-3,000       

          
29 Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону на гравiї   м3 0,38025   
30 Розробка ґрунту всерединi будiвлi в котлованах   м3 0,7605   
31 Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального 

призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 
  м3 0,99   

32 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,495   
33 Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, 

ферми та iн.] 
  т 0,495   

34 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 17,5   

35 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 17,5   

36 Посилення цегляних стiн металевим каркасом   т 0,062   
37 Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування 

каркасу 
  м2 1   

  Локальний кошторис 2-1-2 на демонтаж інформаційного 
табло       

          
38 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй табло вагою до 0, 

5 т 
  т 4   

39 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв, 
колон та консолей, площа вiдбивання в одному мiсцi до 
1 м2 

  м2 5,04 
  

40 Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по 
цегляних та бетонних поверхнях 

  м2 5,04   

41 Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих 
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi 
примiщень до 6 м 

  м2 84 
  

42 Вологе прибирання приміщень примiщень   м2 252   
43 Очищення примiщень вiд смiття   т 1   
44 Навантаження смiття вручну   т 5,2   
45 Перевезення сміття до 16 км   т 5,2   

  Локальний кошторис 2-1-3 на загальнобудівельні 
ремонтні роботи ложі почесних гостей       

          
  Роздiл 1. Демонтажні роботи       
          

46 Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету   м2 90,46   
47 Розбирання покриттiв пiдлог з фанери   м2 90,46   
48 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 14,56   
49 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 0,5824   
50 Демонтаж обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 14,56   



1 2 3 4 5 
51 Розбирання облицювання стiн та перегородок з 

керамiчних глазурованих плиток 
  м2 86,6   

52 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 

  м2 86,6   

53 Демонтаж облицювання каркасiв стiн плитами 
деревностружковими з декоративним оздобленням 
товщиною 19 мм 

  м2 143 
  

54 Демонтаж каркасiв акустичних конструкцiй стiн iз 
дерев'яних брускiв при вiднесеннi вiд стiн на 5 см 

  м2 143   

55 Виймання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"   м2 39,56   
56 Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 39,56   
57 Знiмання наличникiв   м 58,4   
58 Знiмання дверних полотен   м2 16,8   
59 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 9   

60 Знiмання дубової рейки ложі   м 18   
61 Розбирання бар'єрiв у ложі   м2 16,2   
62 Демонтаж дрiбних металоконструкцiй ложі вагою до 0,1 т   т 0,194   
63 Розбирання покриття над ложею матеріал типа ковроліну   м2 84,6   
64 Демонтаж облицювання каркасiв стiн плитами 

деревностружковими з декоративним оздобленням 
товщиною 19 мм(козирьок) 

  м2 14,34 
  

65 Демонтаж дзеркал   м2 13   
66 Навантаження смiття вручну   т 15,421   
67 Перевезення сміття до 16 км   т 15,421   

  Роздiл 2. Ремонтні роботи       
          

68 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 16,06   
69 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 16,06   

70 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 14,6   

71 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати . Додається 20мм 

  м2 80,6   

72 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

  м2 14,6   

73 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт (плінтусна частина) 

  м2 2,82 
  

74 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 24,4   

75 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 69,1   

76 На 10мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати 

  м2 93,5   

77 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-178 товщиною 5 мм 

  м2 93,5   

78 Додавати на 15 мм товщини стяжок 
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178 

  м2 93,5   

79 Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на 
клеї зі зварюванням полотнища у стиках 

  м2 93,5   

80 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних   м 59   
81 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 

будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до 
35% 

  м2 64,8 
  

82 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону 
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 

  м2 52 
  

83 Просте фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та 
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 100 
  

84 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 25   



1 2 3 4 5 
85 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 25   
86 Улаштування каркасу підвісних стель   м2 14,56   
87 Укладання плит стельових в каркас стелі   м2 14,56   
88 Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною 

венеціанською штукатуркою "Ойкос" 
  м2 74,9   

89 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт 

  м2 86,6 
  

90 Установлення елементiв каркасу iз брусiв   м3 0,4   
91 Облицювання стiн склом   м2 100   
92 Монтаж направляючих   т 0,036   
93 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 32   

94 Установлення анкерів   шт 32   
95 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,0866   
96 Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних 

конструкцiй промислових будiвель 
  т 0,0866   

97 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 4,54   

98 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 4,54   

99 Монтаж стійок із нержавіючої сталі   т 0,2544   
100 Виготовлення стійок із нержавіючої сталі   т 0,2544   
101 Склiння захисних екранів бар"єру   м2 46,08   
102 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа 

при висотi будiвлi до 25 м 
  м2 100   

103 Облицювання каркасiв стiн алюінієвими композитними 
панелями 

  м2 51,08   

104 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,047   
105 Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних 

конструкцiй промислових будiвель 
  т 0,047   

106 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 за 2 рази 

  м2 2,1   

107 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 2,1   

108 Монтаж дверних блоків з алюмiнiєвих сплавiв зi склiнням   м2 19,26   

  
Локальний кошторис 2-1-4 на демонтажні роботи 
санвузлів загального користування №1 та №2 1-го 

поверху  (на позн. -3.000) 
      

          
  Роздiл 1. Санвузол №1 в вісях "1-2" , "В-Г"       
          

109 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 32,6   
110 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 1,956   
111 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 32,6   
112 Розбирання облицювання стiн та перегородок з 

керамiчних глазурованих плиток 
  м2 105,3   

113 Розбирання цегляних перегородок   м3 2,08   
114 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 1,68   
115 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 4,76   
116 Знiмання наличникiв   м 15,5   
117 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
118 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

119 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 
алюмiнiєвих конструкцiй 

  м2 32,6   

120 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 32,6   
121 Навантаження смiття вручну   т 17,303   
122 Перевезення сміття до 16 км   т 17,303   

  Роздiл 2. Санвузол №2 (ж) в вісях "1-2" , "М-Н"       
          



1 2 3 4 5 
123 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 47,67   
124 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 2,8602   
125 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 47,67   
126 Розбирання облицювання стiн та перегородок з 

керамiчних глазурованих плиток 
  м2 156,2   

127 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 3,36   
128 Розбирання цегляних перегородок   м3 2,75   
129 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 11,9   
130 Знiмання наличникiв   м 15,5   
131 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
132 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

133 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 64,67   
134 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 

алюмiнiєвих конструкцiй 
  м2 64,67   

135 Навантаження смiття вручну   т 27,189   
136 Перевезення сміття до 16 км   т 27,189   

  
Локальний кошторис 2-1-5 на демонтажні роботи 

санвузлів загального користування   №5, №6, №7,  № 8 
2-го поверху  (на позн. +1.200) 

      

          
  Роздiл 1. Санвузол    №5 (м)  в осях "1-2"/"В-Г"       
          

137 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 33   
138 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 1,98   
139 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 33   
140 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 84,8   

141 Розбирання цегляних перегородок   м3 0,6   
142 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 1,68   
143 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 4,76   
144 Знiмання наличникiв   м 15,5   
145 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
146 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

147 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 33   
148 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 

алюмiнiєвих конструкцiй 
  м2 33   

149 Навантаження смiття вручну   т 14,298   
150 Перевезення сміття до 16 км   т 14,298   

  Роздiл 2. Санвузол  №6 ( ж) в осях "1-2"/"М-О"       
          

151 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 62   
152 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 3,72   
153 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 62   
154 Розбирання облицювання стiн та перегородок з 

керамiчних глазурованих плиток 
  м2 205   

155 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 3,36   
156 Розбирання цегляних перегородок   м3 3,5   
157 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 15,47   
158 Знiмання наличникiв   м 15,5   
159 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
160 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

161 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 62   
162 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 

алюмiнiєвих конструкцiй 
  м2 63,6   

163 Навантаження смiття вручну   т 31,216   
164 Перевезення сміття до 16 км   т 31,216   

  Роздiл 3. Санвузол  №7 ( м ) в осях "21-22/"М-Н"       
          



1 2 3 4 5 
165 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 30,3   
166 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 1,818   
167 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 30,3   
168 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 

глазурованих плиток 
  м2 112   

169 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 1,68   
170 Розбирання цегляних перегородок   м3 1,8   
171 Знiмання наличникiв   м 15,5   
172 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 2,38   
173 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
174 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

175 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 30,3   
176 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 

алюмiнiєвих конструкцiй 
  м2 30,6   

177 Навантаження смiття вручну   т 16,8131   
178 Перевезення сміття до 16 км   т 16,8131   

  Роздiл 4. Санвузол  №8 ( ж ) в осях "21-22/"Д-В"       
          

179 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 64,3   
180 Розбирання цементної основи пiд пiдлогу   м3 3,858   
181 Розбирання обклеювальної гiдроiзоляцiї на мастицi   м2 64,3   
182 Розбирання облицювання стiн та перегородок з 

керамiчних глазурованих плиток 
  м2 191   

183 Розбирання монолітних бетонних підвищень під унітази   м3 3,36   
184 Розбирання цегляних перегородок сантехкабін   м3 1,6   
185 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та 

стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 
  м2 7,6   

186 Знiмання дверних полотен сантехкабін   м2 11,9   
187 Знiмання наличникiв   м 155   
188 Знiмання дверних полотен   м2 4,2   
189 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з 

вiдбиванням штукатурки в укосах 
  шт 2   

190 Демонтаж пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 64,3   
191 Демонтаж каркаса пiдвiсної стелi з пресованих 

алюмiнiєвих конструкцiй 
  м2 64,3   

192 Навантаження смiття вручну   т 29,9711   
193 Перевезення сміття до 16 км   т 29,971   

  Локальний кошторис 2-1-6 на опорядження санвузлів  
№1, та №2 першого поверху ( га позн. -3.00)       

          
194 Монтаж дрібних металлоконструкцій вагою до 0, 

1т(Підсилення) 
  т 0,579   

195 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 , 2 шари 

  м2 40   

196 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115, 2 шари 

  м2 40   

197 Установлення анкерiв   кг 64,6   
198 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 

[фальшстiни] по металевому каркасу 
  м2 170,28   

199 Улаштування пiдстильного шару бетонного ( бетон В15)   м3 3,224   
200 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 88,66   
201 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 88,66   

202 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 80,6   

203 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати . Додається 30мм 

  м2 80,6   

204 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

  м2 55,7   



1 2 3 4 5 
205 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 

сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 24,9 
  

206 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт (плінтусна частина) 

  м2 5,2 
  

207 Улаштування перегородок у санвузлах   м2 76,7   
208 Улаштування каркасно-фiльончастих перегородок у 

санвузлах (піссуарні перегородки) 
  м2 9   

209 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т ( с/в 
№1) 

  т 0,14   

210 Обшивання каркасних стiн плитами 
деревностружковими товщиною 16 мм ( с/в №1) 

  м2 34   

211 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт 

  м2 187,28 
  

212 Улаштування каркасу підвісних стель   м2 81,15   
213 Укладання плит стельових в каркас стелі   м2 81,15   
214 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 
серія блоку ДГ-21-10 

  блок 2 
  

215 Установлення лючків ревізійних   шт 5   
216 Встановлення дверних табличок   шт 2   

  Локальний кошторис 2-1-7 на опорядження санвузлів № 
5, №6, № 7, №8  другого поверху       

          
217 Монтаж дрібних металлоконструкцій вагою до 0, 

1т(Підсилення) 
  т 1,354   

218 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 , 2 шари 

  м2 92,5   

219 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115, 2 шари 

  м2 92,5   

220 Установлення анкерiв   кг 149   
221 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 

[фальшстiни] по металевому каркасу 
  м2 445,55   

222 Улаштування пiдстильного шару бетонного ( бетон В15)   м3 7,854   
223 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 215,985   
224 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 215,985   

225 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 196,35   

226 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати . Додається 30мм 

  м2 196,35   

227 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

  м2 125,8   

228 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 70,55 
  

229 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт (плінтусна частина) 

  м2 13,405 
  

230 Улаштування перегородок у санвузлах   м2 158,28   
231 Улаштування каркасно-фiльончастих перегородок у 

санвузлах (піссуарні перегородки) 
  м2 16,5   

232 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т   т 0,28   
233 Обшивання каркасних стiн плитами 

деревностружковими товщиною 16 мм 
  м2 68   

234 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт 

  м2 479,55 
  

235 Улаштування каркасу підвісних стель   м2 197,25   
236 Укладання плит стельових в каркас стелі   м2 197,25   
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237 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 

блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 
серія блоку ДГ-21-10 

  блок 4 
  

238 Встановлення дверних табличок   шт 4   
239 Установлення лючків ревізійних   шт 15   

  Локальний кошторис 2-1-8 на заміна  гранітного 
покриття підлоги вестибюлю №2 ( позн. -3.000)       

          
240 Розбирання покриттів з гранітних плит, кiлькість плит на 

1 м2 до 4 шт 
  м2 909   

241 Розбирання цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею понад 20 м2 

  м2 909   

242 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати .Додається 80мм 

  м2 909   

243 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею 
понад 20 м2 

  м2 909   

244 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з важкого 
бетону додавати .Додається 80мм 

  м2 909   

245 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок   т 4,6678   
246 Шлiфування бетонних або металоцементних покриттiв   м2 909   
247 Грунтування поверхні   м2 909   
248 Улаштування покриттів з гранітних плит, кiлькість плит 

на 1 м2 до 10 шт на клею 
  м2 909   

249 Навантаження смiття вручну   т 210,9   
250 Перевезення сміття до 16 км   т 210,9   

  

Локальний кошторис 2-1-9 на ремонтно-будівельні 
роботи третього поверху ( на позн. +4.800 ) та 

влаштування огородження масць інвалідів калясочників 
( з позн. +1.700) 

      

          
251 Фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi 

будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до 
35% [в примiщеннях висотою бiльше 4 м] 

  м2 2154 
  

252 Установлення і розбирання внутрiшнiх iнвентарних 
трубчастих риштувань при висотi примiщень до 6 м 

  м2 гп 2154   

253 Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень при 
установленні і розбиранні інвентарних риштувань 
внутрішніх, трубчастих 

  м2 гп 2154 
  

254 Свердлення отворiв в гранітній плиті, дiаметр отвору до 
20 мм, глибина свердлення 100 мм 

  шт 102   

255 Монтаж металоконструкцiй огороджень   т 0,1675   
256 Виготовлення огородження   т 0,1675   
257 Установлення анкерів   шт 102   

  
Локальний кошторис 2-1-10 на ремонтно-будівельні  

роботи  коментаторських кабін на технічному поверсі ( 
позн. + 12,000) 

      

          
  Роздiл 1. Стіни та пергородки       
          

258 Улаштування перегородок на металевому однорядному 
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях, товщ. 150мм 

  м2 280,64 
  

259 Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами 
[фальшстiни] по металевому каркасу 

  м2 233,9   

  Роздiл 2. Балкони       
          

260 Монтаж вітражних перегородок з алюмiнiєвих сплавiв зi 
склiнням 

  м2 86,4   

261 Монтаж металоконструкцiй каркасів   т 1,039   
262 Виготовлення металевих конструкцiй   т 1,039   
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263 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 

мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази 
  м2 49   

264 Облицювання каркасiв стiн композитивною алюмінієвою 
панелю 

  м2 193   

265 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,02   
266 Установлення металевих огорож із нержавіючої сталі   м 36   

  Роздiл 3. Дверi       
          

267 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних 
стiнах 

  м2 7,95 
  

268 Установлення дверних блокiв у перегородках i 
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 
/при застосуваннi лiсоматерiалiв iз дуба, бука,граба, 
ясена/ 

  м2 22,68 
  

269 Установлення дверних [доводчиків )   шт 11   
270 Установлення металевих дверних коробок iз 

навiшуванням дверних полотен 
  м2 6,16   

  Роздiл 4. Підлоги       
          

271 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 11,25   
272 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 
  м2 11,25   

273 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 
бетону додавати . Додається 20мм 

  м2 11,25   

274 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 11,25   

275 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати .Додається 30мм 

  м2 11,25   

276 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 1125   
277 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 16   
278 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 16   

279 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-72 товщиною 5 мм 

  м2 11,25   

280 Додавати на 5 мм товщини стяжок самовирівнювальних 
з суміші Cerezit CN-72 

  м2 11,25   

281 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 11,25 
  

282 Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних   м 26   
283 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 34,24   
284 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 
  м2 34,24   

285 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 
бетону додавати . Додається 20мм 

  м2 34,24   

286 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 34,24   

287 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати .Додається 30мм 

  м2 34,24   

288 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 34,24   
289 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

Cerezit CN-72 товщиною 5 мм 
  м2 34,24   

290 Додавати на 5 мм товщини стяжок самовирівнювальних 
з суміші Cerezit CN-72 

  м2 34,24   

291 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 34,24 
  

292 Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних   м 19   
293 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар   м2 206,86   
294 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм 

площею до 20 м2 
  м2 206,86   
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295 На кожнi 5 мм змiни товщини шару стяжки з легкого 

бетону додавати . Додається 20мм 
  м2 206,86   

296 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 
бетоннiй основi площею до 20 м2 

  м2 206,86   

297 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати .Додається 30мм 

  м2 206,86   

298 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 206,86   
299 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 

Cerezit CN-72 товщиною 5 мм 
  м2 206,86   

300 Додавати на 5 мм товщини стяжок самовирівнювальних 
з суміші Cerezit CN-72 

  м2 206,86   

301 Улаштування прокладної амортизуючої прокладки   м2 206,86   
302 Улаштування покриття з штучного паркету без жилок на 

мастицi 
  м2 206,86   

303 Улаштування плiнтусiв дерев'яних   м 176   
304 Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй або 

пофарбованiй поверхнi за 1 раз 
  м2 217,86   

305 Покриття пiдлог лаком по погрунтованiй або 
пофарбованiй поверхнi за 2 рази 

  м2 217,86   

306 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
Cerezit CN-72 товщиною 5 мм 

  м2 39   

307 Додавати на 5 мм товщини стяжок самовирівнювальних 
з суміші Cerezit CN-72 

  м2 39   

308 Улаштування покриттів з ковроліне на клеї   м2 39   
309 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних   м 43   

  Роздiл 5. Пiдвiснi стелi       
          

310 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   м2 173,93   
311 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 173,93   
312 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із 

металевих профілів 
  м2 79,85   

313 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими 
листами. 

  м2 79,85 
  

  Роздiл 6. Опорядження внутрiшнє       
          

314 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 79,85   
315 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 79,85   

316 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 79,85 
  

317 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 454,99   
318 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними   м2 454,99   
319 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

сумiшами стiн по шпалерах за 1 раз 
  м2 454,99   

320 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 12 до 20 шт 

  м2 108,7 
  

  
Локальний кошторис 2-1-11 на опоряджувальні  роботи 
по сходовим клітинам на позначці +8,400 та +12,000 по 

вісі 3 між вісями Г-Д та Л-М 
      

          
321 Улаштування перегородок на металевому однорядному 

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях товщ.150мм 

  м2 113,68 
  

322 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 227,36   
323 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 227,36   
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324 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними 

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 227,36 
  

325 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних   м 20,8   
326 Заповнення дверних прорізів дверними блоками із 

застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ- 
21-1 

  блок 4 
  

327 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних   м 20,8   
328 Полiпшене штукатурення сходових маршiв та площадок 

з опорядженням косоурiв та балок без тяг 
  м2 48   

329 Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 48   
330 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 48   

331 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 48 
  

332 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних 
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої 
суміші 

  м2 45,2 
  

333 Установлення металевих огорож без поручня   м 19   

  

Локальний кошторис 2-1-13 на улаштування 
перегородок на 4 поверсі позначка +8,400(вирішення 

проблеми з змішенням мікроклімату поля та опалення 4- 
го поверху) 

      

          
334 Улаштування перегородок на металевому однорядному 

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях товщ.150мм 

  м2 186,4 
  

335 Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"   м2 372,8   
336 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 

182-1, 15-182-2 
  м2 372,8   

337 Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних 
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 372,8 
  

338 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних   м 100   
339 Заповнення дверних прорізів дверними блоками із 

застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ- 
21-1 

  блок 6 
  

340 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними 
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 
серія блоку ДГ-21-12 

  блок 4 
  

  Локальний кошторис 2-1-14 на заміна порталу 
пасажирського ліфта на  4-и поверхи       

          
341 Демонтаж облицювання порталу ыз композитивних 

панелей 
  м2 16   

342 Демонтаж металевих каркасів   т 0,335   
343 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т   т 0,1602   
344 Виготовлення металевих конструкцiй   т 0,1602   
345 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 

мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2 рази 
  м2 11   

346 Облицювання каркасiв стiн композитивною алюмінієвою 
панелю 

  м2 16   

347 Навантаження смiття вручну   т 0,455   
348 Перевезення сміття до 16 км   т 0,455   

  Локальний кошторис 2-1-15 на демонтажні  роботи 
систем  ВК       

          
  Вiддiл 1. Демонтаж системи ВК       
          
  Роздiл 1. Госп-питне водопостачання       
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349 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 

електрозварних труб дiаметром 50 мм 
  м 125   

350 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

  м 72   

351 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 
мм 

  м 84 
  

352 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 
мм 

  м 399 
  

353 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 169 
  

354 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 206 
  

355 Демонтаж вентилiв дiаметром до 50 мм   шт 221   
356 Демонтаж кранiв водорозбiрних   шт 10   
357 Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм   шт 4   
358 Демонтаж ізоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм   м 983   
359 Демонтаж ізоляцiї трубопроводiв дiаметром 89 мм   м 72   

  Роздiл 2. Гаряче водопостачання       
          

360 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 50 мм 

  м 125   

361 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих 
електрозварних труб дiаметром 80 мм 

  м 72   

362 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 
мм 

  м 150 
  

363 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 
мм 

  м 45 
  

364 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25 
мм 

  м 92 
  

365 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 
мм 

  м 170 
  

366 Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб 
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15 
мм 

  м 220 
  

367 Демонтаж вентилiв дiаметром до 50 мм   шт 148   
368 Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм   шт 2   
369 Демонтаж ізоляцiї трубопроводiв дiаметром до 76 мм   м 795   
370 Демонтаж ізоляцiї трубопроводiв дiаметром 89 мм   м 15   

  Роздiл 3. Система побутової каналізації       
          

371 Знiмання унiтазiв, пiсуарiв   шт 64   
372 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 27   
373 Демонтаж мийок   к-т 18   
374 Знiмання сифонiв   шт 45   
375 Демонтаж кранiв водорозбiрних   шт 75   
376 Демонтаж змiшувачiв   шт 45   
377 Знiмання трапiв чавунних   шт 10   
378 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 

каналiзацiйних дiаметром до 50 мм 
  м 255   

379 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм 

  м 220   

380 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 
каналiзацiйних дiаметром 100 мм/магістралі в підвалі/ 

  м 150   
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381 Розбирання трубопроводiв з труб чавунних 

каналiзацiйних дiаметром понад 100 до 150 мм 
  м 50   

382 Перевезення сміття до 16 км   т 17,77   
383 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 

самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 
  т 12,513   

384 Навантаження смiття вручну   т 2,457   

  Локальний кошторис 2-1-16 на вентиляція і 
кондиціонування       

          
385 Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з 

оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм 
[з риштувань, пересувних помостiв та драбин на висотi 
понад 5 м до 8 м вiд пiдлоги або суцільного настилу] 

  м2 34 
  

386 Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до 
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм [з риштувань, пересувних помостiв та 
драбин на висотi понад 5 м до 8 м вiд пiдлоги або 
суцільного настилу] 

  м2 120 

  

387 Установлення клапанiв вогнезатримувальних 
периметром до 1600 мм 

  клапан 2   

388 Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для 
подавання повiтря у робочу зону, масою до 20 кг 

  шт 6   

389 Установлення повiтророзподiльникiв, призначених для 
подавання повiтря у робочу зону, масою до 50 кг 

  шт 12   

390 Установлення вентиляторiв радiальних масою понад 0, 
05 до 0,12 т з електродвигуном на однiй осi 

  шт 1   

391 Установлення агрегатiв вентиляторних продуктивнiстю 
до 10 тис.м3/год 

  шт 1   

392 Установлення блокiв тепломасообмiну продуктивнiстю 
до 10 тис.м3/год 

  блок 1   

393 Установлення клапанiв повiтряних К-0,5 [Н-503 мм] 
продуктивнiстю до 20 тис.м3/год 

  клапан 2   

394 Установлення дворядних повiтронагрiвникiв для 
обвiдного каналу продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  шт 1   

395 Установлення однорядних повiтронагрiвникiв без 
обвiдного каналу продуктивнiстю до 31,5 тис.м3/год 

  шт 1   

396 Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих] 
продуктивнiстю до 10 тис.м3/год 

  фiльтр 1   

397 Установлення агрегатiв вентиляторних продуктивнiстю 
до 10 тис.м3/год 

  шт 1   

398 Установлення вставок гнучких до радiальних 
вентиляторiв 

  м2 2,25   

399 Установлення шумоглушників   камеpа 2   
400 Установка щитів керування   шт 1   
401 Монтаж зовнішніх блоків кондиціонерів   шт 7   
402 Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів   шт 7   
403 Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа 

[25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 18 мм 
  м 200   

404 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм   м 200   

  Локальний кошторис 2-1-17 на систему вентиляції та 
рекуперації       

          
405 Прокладання повiтроводiв периметром 3700 мм, вiд 

4100 мм до 4500 мм з листової сталi класу Н 
[нормальна] товщиною 0,9 мм 

  м2 540 
  

406 Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних 
КВР з електричним або пневматичним приводом 
периметром до 4000 мм 

  шт 3 
  

407 Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне 
устаткування 

  кг 108   
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408 Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних 

КВР з електричним або пневматичним приводом 
периметром до 4000 мм 

  шт 2 
  

  Локальний кошторис 2-1-18 на заміна ізоляції       
          

409 Очищення поверхонь щiтками   м2 193   
410 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 
  м2 193   

411 Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром 
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази 

  м2 193   

412 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 160 
  

413 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 89 до 133 мм 
цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з 
пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 203 
  

414 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену 

  м2 120   

415 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм матами iз 
скляного штапельного волокна, матами iз супертонкого 
скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами 
звуковбирними, товщина iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 160 
  

416 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 89 до 133 мм 
матами iз скляного штапельного волокна, матами iз 
супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, 
матами звуковбирними, товщина iзоляцiйного шару 40 
мм 

  м 389 

  

417 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 159 до 273 мм 
матами iз скляного штапельного волокна, матами iз 
супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, 
матами звуковбирними, товщина iзоляцiйного шару 40 
мм 

  м 44 

  

418 Покриття iзоляцiї трубами ПЕ 100 SDR   м2 515,7   

  Локальний кошторис 2-1-19 на госп-питне та гаряче 
водопостачання       

          
  Роздiл 1. Госп-питне водопостачання       
          

419 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 108 
  

420 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 230 
  

421 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 275 
  

422 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
50 мм 

  м 283 
  

423 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
63 мм 

  м 145 
  

424 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 90 
мм 

  м 145 
  

425 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 100 
мм 

  м 264 
  

426 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм 

  шт 6 
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427 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 

клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм 

  шт 5 
  

428 Прокладання гільз 600х500мм 120шт   м2 79,2   
429 Монтаж блока фiльтрiв   шт 2   
430 Прилади, що монтуються на технологiчному 

трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, 
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; 
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- 
метрiв], дiаметр трубопроводу до 120 мм 

  шт 2 

  

431 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 1040 
  

432 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 89 до 133 мм 
цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з 
пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 409 
  

433 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 600   
434 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 

бетонних перекриттях 
  шт 120   

  Роздiл 2. Гаряче водопостачання       
          

435 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 243 
  

436 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 112 
  

437 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 131 
  

438 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
50 мм 

  м 56 
  

439 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
63 мм 

  м 40 
  

440 Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних 
полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 90 
мм 

  м 45 
  

441 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм 

  шт 1 
  

442 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм 

  шт 1 
  

443 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм 

  шт 7 
  

444 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, 
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах 
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм 

  шт 9 
  

445 Прокладання гільз 600х500мм 112шт   м2 73,9   
446 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 

напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 686 
  

447 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 89 до 133 мм 
цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з 
пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 145 
  

448 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 562,5   
449 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 

бетонних перекриттях 
  шт 112   
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  Локальний кошторис 2-1-20 на обв'язка сан-вузлів /госп- 
питне та гаряче водопостачання/       

          
  Роздiл 1. Госп-питне водопостачання       
          

450 Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних   к-т 10   
451 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 1122 
  

452 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 160 
  

453 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 146 
  

454 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 20 
  

455 Установлення поливальних кранiв дiаметром 25 мм   шт 10   
456 Установлення змiшувачiв   шт 10   
457 Установлення зворотних клапанів дiаметром до 25 мм   шт 43   
458 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 

25 мм 
  фiльтр 98   

459 Установлення регуляторiв витрати i тиску гарячої води 
дiаметром 25 мм 

  шт 61   

460 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 1448 
  

  Роздiл 2. Обв'язка сан-вузлів  по всій будівлі/гаряче 
водопостачання/       

          
461 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 

полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
20 мм 

  м 131 
  

462 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
25 мм 

  м 414 
  

463 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 434 
  

464 Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 
25 мм 

  фiльтр 61   

465 Установлення регуляторiв витрати i тиску гарячої води 
дiаметром 25 мм 

  шт 61   

466 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами, 
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина 
iзоляцiйного шару 40 мм 

  м 979 
  

  Локальний кошторис 2-1-21 на побутова каналізація 
громадських санвузлів 1,2 поверхів       

          
467 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 

бачком 
  к-т 59   

468 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 
бачком для інвалідів 

  к-т 3   

469 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 30   
470 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 

холодної та гарячої води 
  к-т 30   

471 Установлення пьєдісталів без пiдведення води   к-т 30   
472 Установлення змiшувачiв   шт 30   
473 Установлення поручнiв /для інвалідів/для умивальників   шт 3   
474 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 7   
475 Установлення трапiв дiаметром 100 мм   к-т 10   
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476 Установлення пiддонiв душових   к-т 1   
477 Установлення змiшувачiв   шт 1   
478 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 50 мм 
  м 225   

479 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 372   

480 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм в підвалі 

  м 150   

481 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 150 ммв підвалі 

  м 50   

482 Установлення клапанiв дiаметром понад 100 до 125 мм   шт 2   
483 Прокладання гільз 600х500мм 9шт   м2 5,9   
484 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 67,5   
485 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 

бетонних перекриттях 
  шт 9   

  Локальний кошторис 2-1-22 на побутова каналізація 
сектору коментаторських  кабін на відм.+12.000       

          
486 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним 

бачком 
  к-т 6   

487 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням 
холодної та гарячої води 

  к-т 6   

488 Установлення пьєдісталів без пiдведення води   к-т 6   
489 Установлення змiшувачiв   шт 6   
490 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 

полiетиленових труб дiаметром 50 мм 
  м 22   

491 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 100 мм 

  м 106   

492 Установлення трапiв дiаметром 50 мм   к-т 7   
493 Установлення клапанiв дiаметром понад 100 до 125 мм   шт 6   
494 Прокладання гільз 600х500мм 9шт   м2 5,9   
495 Iзоляцiя плоских поверхонь матами мiнераловатними   м2 67,5   
496 Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в 

бетонних перекриттях 
  шт 9   

  Локальний кошторис 2-1-23 на дренаж       
          

497 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
32 мм 

  м 15 
  

498 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб 
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 
40 мм 

  м 20 
  

499 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб дiаметром 50 мм 

  м 7   

  Локальний кошторис 2-1-24 на пусконалагоджувальні 
роботи по вентиляції       

          
500 Установ. кондиціонування повітря центральна з 

номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при 
кількості однотипних установок у машинному залі 1 [за 
наявності зрошуваного поверхневого 
повітроохолоджувача або блока тепломасообміну] 
[робота на висоті від 5 до 8 м від рівня підлоги [ з 
устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими 
підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.] 

  Установ. 1 

  

501 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря 
при кількості перерізів до 10 

  Вен.мер. 1   

502 Вузол технологічний регулювання або захисту по 
параметрах температури, відносної вологості, тиску або 
витрати 

  Вузол 2 
  

503 Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний 
або даховий, N до 5 

  Пристр. 1   
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504 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря 

при кількості перерізів до 5 
  Вен.мер. 1   

505 Регулювально-запірні пристрої. Клапан 
вогнезатримуючий 

  Пристр. 2   

506 Система повітророзподілу в одному приміщенні при 
кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4 

  Приміщ. 5   

507 Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний 
прохідний з електричним, пневматичним приводом 

  Пристр. 5   

508 Захист максимальний струмовиий тепловий з одним 
реле 

  Комплект 1   

509 Захист від обриву фаз з реле типу ЕЛ-511 [Е-511]   Комплект 1   
510 Перетворювач з керованими дроселями або магнітними 

підсилювачами однотактний, силою струму до 10 А 
  шт 1   

511 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Датчик контактний механічний з числом 
кіл управління до 2 

  шт 3 
  

512 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Елемент безконтактний дискретний з 
числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів 
настроювання до 10 

  шт 1 
  

513 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Функціональна група управління релейно- 
контакторна з загальним числом зовнішніх 
блокувальних зв'язків до 3 

  шт 2 
  

514 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Функціональна група управління 
дискретна, безконтактна з загальним числом елементів і 
числом «вхід-вихід» до 5 

  шт 1 
  

515 Механізми, пов'язані між собою блокувальними 
зв'язками. Агрегат, що включає механізми, змонтовані 
підприємством-виробником у кількості до 2 шт 

  Комплект 1 
  

  Локальний кошторис 2-1-25 на пусконалагоджувальні 
роботи по кондиціонуванню       

          
516 Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з 

вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна 
подача повітрям до 8 тис. м3/год, при одному 
однотипному кондиціонері в машинному залі 
[приміщенні] [робота на висоті від 5 до 8 м від рівня 
підлоги [ з устаткуванням ділянки обслуговування], над 
відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. 
п.] 

  Кондиц. 7 

  

517 Вузол технологічний регулювання або захисту по 
параметрах температури, відносної вологості, тиску або 
витрати [робота на висоті від 5 до 8 м від рівня підлоги [ 
з устаткуванням ділянки обслуговування], над 
відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. 
п.] 

  Вузол 7 

  

  Локальний кошторис 2-1-44 на придбання устаткування. 
Внутрішній протипожежний водопровід       

          
  Роздiл 1. згідно акту обстеження       
          

  Локальний кошторис 2-1-50 на Монтаж вказівників 
іформаційно вказівної системи       

          
  Роздiл 1. ТИП-1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18       
          

518 Установлення показників приміщень (Тип 1)   шт 38   
519 Установлення показників приміщень (Тип 1)   шт 233   
520 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 3)   шт 24   
521 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 7)   шт 3   
522 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 7)   шт 17   
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523 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 9)   шт 4   
524 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 10)   шт 18   
525 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 11)   шт 6   
526 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 12)   шт 9   
527 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 13)   шт 18   
528 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 14)   шт 10   
529 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 15)   шт 29   
530 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 16)   шт 7   
531 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 17)   шт 16   
532 Установлення інформаційних табло настінних (Тип 18)   шт 9   

  Роздiл 2. Тип-4,5,6,19 (на подвесах)       
          

533 Розбирання пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 84   
534 Улаштування пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 84   
535 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 28   

536 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт -28   

537 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -28   
538 Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних 

болтiв довжиною понад 1 м 
  т 0,025914   

539 Розбирання пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 120   
540 Улаштування пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 120   
541 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 40   

542 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт -40   

543 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -40   
544 Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних 

болтiв довжиною понад 1 м 
  т 0,03702   

545 Розбирання пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 126   
546 Улаштування пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 126   
547 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 42   

548 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт -42   

549 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -42   
550 Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних 

болтiв довжиною понад 1 м 
  т 0,038871   

  Роздiл 3. 19       
          

551 Розбирання пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 60   
552 Улаштування пiдвiсної стелi з алюмiнiєвих рейок   м2 60   
553 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 

дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 
  шт 20   

554 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт -20   

555 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати   шт -20   
556 Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних 

болтiв довжиною понад 1 м 
  т 0,01851   

  Роздiл 4. ТИП-20       
          

557 Установлення інформаційних табло (Тип-20)   шт 296   

  
Локальний кошторис 2-1-52 на демонтаж  та монтаж 
крісел  в межах 4-го та 5-го секторів для влаштування  

зони для моломобільних груп населення 
      

          
  Роздiл 1. Демонтажні  роботи       
          

558 Демонтаж крісел спортивних розкладних   шт 64   
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  Роздiл 2. Монтажні роботи       
          

559 Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, 
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм 

  шт 256   

560 На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм 
додавати 

  шт -256   

561 На кожнi 40 мм діаметру отворів понад 60 мм 
вилучається 

  шт -256   

562 Установлення крісел спортивних розкладних   шт 64   

  
Локальний кошторис 2-1-53 на демонтаж з послідуючим 
монтажем крісел  глядацької зали в зоні влаштування 

риштувань 
      

          
563 Демонтаж крісел спортивних   шт 104   
564 Установлення крісел спортивних   шт 104   

  Локальний кошторис 2-1-54 на демонтажні роботи ліфтів       
          

565 Демонтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни 
до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 630 кг на 12 зупинок, 
висота шахти 38 м 

  лiфт 1 
  

566 За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в 
характеристицi, додавати або зменшувати для лiфтiв 
пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг 

  зупинка -8 
  

567 За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше або менше 
зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати 
для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг 

  м -22,4 
  

  Локальний кошторис 2-1-56 на монтаж ліфтів       
          
  Вiддiл 1. Монтаж ліфта       
          

568 Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни 
до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 630 кг на 12 зупинок, 
висота шахти 38 м 

  лiфт 1 
  

569 За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в 
характеристицi, додавати або зменшувати для лiфтiв 
пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг 

  зупинка -8 
  

570 За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше або менше 
зазначеної в характеристицi, додавати або зменшувати 
для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг 

  м -22,2 
  

  Вiддiл 2. Пристрій струмного захисту електродвигунів       
          
  Роздiл 1. Монтажні роботи       
          

571 Монтаж пристрою струмного захисту   шт 1   
572 Пост керування кнопковий загального призначення, що 

установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, 
кiлькiсть елементiв поста до 3 

  шт 2 
  

573 Монтаж реле проміжного   шт 1   
574 Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм   м 3   
575 Провiд перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 

  м 14 
  

576 Кожен наступний провiд одножильний або 
багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених 
трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 

  м 15 
  

  Роздiл 2. Матеріали, не враховані цінником       
          

  Вiддiл 3. Пристрій керування освітленням глухих шахт 
ліфтів       

          
  Роздiл 1. Монтажні роботи       
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577 Монтаж пристрою управління освітленням глухих шахт 

ліфтів 
  шт 1   

578 Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм   м 6   
579 Провiд перший одножильний або багатожильний у 

загальному обплетеннi у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2 

  м 10 
  

580 Кожен наступний провiд одножильний або 
багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених 
трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 

  м 14 
  

581 Перемичка заземлююча тросова дiаметром до 9,2 мм 
для будiвельних металевих конструкцiй 

  шт 2   

  Роздiл 2. Матеріали, не враховані цінником       
          
  Локальний кошторис 2-1-57 на пусконаладка ліфтів       
          

582 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному 
струмі з системою управління на мікроелектроніці 
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, 
на 10 зупинок 

  Ліфт 1 
  

583 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному 
струмі з системою управління на мікроелектроніці 
вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с 
на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати 

  Ліфт -6 
  

  Локальний кошторис 7-1-1 на відновлення дорожнього 
покриття       

          
  Роздiл 1. Відновлення ФЕМ       
          

584 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] (дорозбирання за межами 
траншеї) 

  м2 60,6 
  

585 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
цементобетонних 

  м3 6,06   

586 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 7,272   
587 Навантаження смiття вручну   т 30,906   
588 Перевезення сміття до 16 км   т 30,906   
589 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 
  м2 90,9   

590 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см виключати до 12 см до норм 27-13-1, 27-13- 
3 

  м2 -90,9 
  

591 Улаштування бетонної пiдготовки   м3 9,09   
592 Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з 

використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів, шириною до 2 м (ФЕМ 50% нові, 50% 
повторне використання) 

  м2 90,9 
  

  Роздiл 2. Відновлення ФЕМ       
          

593 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] (дорозбирання за межами 
траншеї) 

  м2 54,5 
  

594 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
цементобетонних 

  м3 5,45   

595 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 6,54   
596 Навантаження смiття вручну   т 27,795   
597 Перевезення сміття до 16 км   т 27,795   
598 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 
  м2 81,75   

599 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см виключати до 12 см до норм 27-13-1, 27-13- 
3 

  м2 -81,75 
  

600 Улаштування бетонної пiдготовки   м3 8,175   
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601 Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з 

використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів, шириною до 2 м (ФЕМ 50% нові, 50% 
повторне використання) 

  м2 81,75 
  

  Роздiл 3. Відновлення покриття доріг       
          

602 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 1,47   

603 Навантаження смiття вручну   т 3,087   
604 Перевезення сміття до 16 км   т 3,087   
605 Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням 

нового матеріалу 
  м2 7   

606 Улаштування нижнього шару двошарової основи зі 
щебню за товщини 15 см 

  м2 3,5   

607 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см додавати до 18 см до норм 27-13-1, 27-13-3 

  м2 3,5   

608 Улаштування верхнього шару двошарової основи зі 
щебеню за товщини 15 см 

  м2 3,5   

609 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см виключати до 10 см до норми 27-13-2 

  м2 -3,5   

610 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 
за ширини укладання 7 м 

  м2 10,5 
  

611 Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см 
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником 
за ширини укладання 7 м 

  м2 10,5 
  

612 Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см 
із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, 
при зміні товщини на кожні 0,5 см віднімати до 6 см до 
норм 27-26-1 – 27-26-4 

  м2 -10,5 
  

613 Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з 
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за 
ширини укладання 7 м 

  м2 10,5 
  

  Роздiл 4. Відновлення ФЕМ       
          

614 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] (дорозбирання за межами 
траншеї) 

  м2 27,5 
  

615 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
цементобетонних 

  м3 2,75   

616 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 3,3   
617 Навантаження смiття вручну   т 14,025   
618 Перевезення сміття до 16 км   т 14,025   
619 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 
  м2 41,25   

620 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см виключати до 12 см до норм 27-13-1, 27-13- 
3 

  м2 -41,25 
  

621 Улаштування бетонної пiдготовки   м3 4,125   
622 Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з 

використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів, шириною до 2 м (ФЕМ 50% нові, 50% 
повторне використання) 

  м2 41,25 
  

  Роздiл 5. Відновлення покриття тротуарів       
          

623 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 2,95   

624 Навантаження смiття вручну   т 6,195   
625 Перевезення сміття до 16 км   т 6,195   
626 Виправлення профілю щебеневих основ із додаванням 

нового матеріалу 
  м2 59   
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627 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 

товщини 15 см 
  м2 29,5   

628 Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на 
кожний 1 см виключати до 12 см до норм 27-13-1, 27-13- 
3 

  м2 -29,5 
  

629 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної 
суміші за товщини 3 см 

  м2 88,5 
  

630 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини 
шару додавати до 5 см до норми 27-22-1 

  м2 88,5 
  

  Локальний кошторис 7-2-1 на відновлення зеленої зони       
          

631 Пiдготовлення грунту механiзованим способом для 
влаштування партерного i звичайного газону з 
внесенням рослинної землi шаром 15 см 

  м2 18,75 
  

632 Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних 
вручну 

  м2 18,75   

  Локальний кошторис 8-1-1 на тимчасовий захист 
електрокабелів 10 кВ       

          
633 Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв 

основи iз щебеню 
  м3 7,35   

634 Розбирання щебеневих покриттiв та основ   м3 7,35   
635 Улаштування дорожнiх покриттiв iз збiрних 

залiзобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 
  м3 12,495   

636 Демонтаж дорожнiх покриттiв iз збiрних залiзобетонних 
плит прямокутних площею до 10,5 м2 

  м3 12,495   

637 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 22,75904   

638 Перевезення сміття до 16 км   т 22,76   

  Локальний кошторис 4-1-1 на прокладання кабелів 
мережі КЛ-10кВ. ТП1369-ТП1370       

          
  Роздiл 1. Розбирання покриттів ФЕМ        
          

639 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 30,3   

640 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
цементобетонних 

  м3 3,03   

641 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 3,636   
642 Навантаження смiття вручну   т 15,453   
643 Перевезення сміття до 16 км   т 15,453   

  Роздiл 2. Землянi роботи       
          

644 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 в мiсцях, що 
знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв 

  м3 40,4 
  

645 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

  м3 23,55   

646 Перевезення грунту до 16 км   т 27,8025   
  Роздiл 3. Будiвельнi роботи       
          

647 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

  км 0,032   

  Роздiл 4. Монтажні роботи       
          

648 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттiв, маса 1 м до 2 кг 

  м 558   

649 Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї   м 93   
650 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель 

при улаштуваннi постелi 
  м 93   

651 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

  м 93   

652 Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель 
при покриттi його цеглою 
 

  м 93 
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653 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 

маса 1 м до 2 кг 
  м 48   

654 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг 

  м 84 
  

655 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою 
до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 

  шт 4   

  Роздiл 5. Матеріали , що не враховані в ціні монтажа       
          

  Локальний кошторис 4-1-2 на прокладання кабелів 
мережі КЛ-10кВ. ТП1370-ТП1371       

          
  Роздiл 1. Розбирання покриттів ФЕМ        
          

656 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 27,25   

657 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
цементобетонних 

  м3 2,725   

658 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 3,27   
659 Навантаження смiття вручну   т 13,8975   
660 Перевезення сміття до 16 км   т 13,8975   

  Роздiл 2. Розбирання покриттів дороги       
          

661 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 0,735   

662 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 0,98   
663 Навантаження смiття вручну   т 3,3075   
664 Перевезення сміття до 16 км   т 3,3075   

  Роздiл 3. Землянi роботи       
          

665 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 в мiсцях, що 
знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв 

  м3 50,4 
  

666 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

  м3 34,09   

667 Перевезення грунту до 16 км   т 26,9115   
  Роздiл 4. Будiвельнi роботи       
          

668 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

  км 0,144   

  Роздiл 5. Монтажні роботи       
          

669 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттiв, маса 1 м до 2 кг 

  м 540   

670 Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї   м 90   
671 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель 

при улаштуваннi постелi 
  м 90   

672 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

  м 90   

673 Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель 
при покриттi його цеглою 

  м 90   

674 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

  м 216   

675 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг 

  м 84 
  

676 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою 
до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 

  шт 4   

  Роздiл 6. Матеріали , що не враховані в ціні монтажа       
          

  Локальний кошторис 4-1-3 на прокладання кабелів 
мережі КЛ-10кВ. ТП1371-ТП1372       

          
  Роздiл 1. Розбирання покриттів ФЕМ        
          

677 Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних 
елементiв мощення [ФЭМ] 

  м2 13,75   
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678 Розбирання дорожніх покриттів та основ 

цементобетонних 
  м3 1,375   

679 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 1,65   
680 Навантаження смiття вручну   т 7,0125   
681 Перевезення сміття до 16 км   т 7,0125   

  Роздiл 2. Розбирання покриттів тротуару       
          

682 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 1,475   

683 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 3,54   
684 Навантаження смiття вручну   т 9,4695   
685 Перевезення грунту до 16 км   т 9,4695   

  Роздiл 3. Землянi роботи       
          

686 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
крiплень з укосами, група грунтiв 2 в мiсцях, що 
знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв 

  м3 83,2 
  

687 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 1 

  м3 49,14   

688 Перевезення грунту до 16 км   т 56,199   
  Роздiл 4. Будiвельнi роботи       
          

689 Улаштування трубопроводу з труб вторинного 
полiетилену, до 2-х каналiв /поблизу дiючих кабелiв/ 

  км 0,08   

  Роздiл 5. Монтажні роботи       
          

690 Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях 
без покриттiв, маса 1 м до 2 кг 

  м 1128   

691 Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї   м 188   
692 Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель 

при улаштуваннi постелi 
  м 188   

693 Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у 
траншеї 

  м 188   

694 Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель 
при покриттi його цеглою 

  м 188   

695 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

  м 120   

696 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 2 кг 

  м 84 
  

697 Монтаж муфти кiнцевої епоксидної для кабеля напругою 
до 10 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2 

  шт 4   

  Роздiл 6. Матеріали , що не враховані в ціні монтажа       
          
  Локальний кошторис 4-1-4 на ПНР       
          

698 Випрбування підвищеною напругою кабеля силового, 
напруга до 10 кВ 

  Випроб. 36   

699 Фазування електричної лінії або трансформатора з 
мережею, напруга понад 1 кВ 

  Фаз-ня 6   

700 Вимірювання перехідних опорів постійному струму 
контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ 

  Вимір. 36   

  Локальний кошторис 2-1-1 на демонтажні роботи       
          

701 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 
установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 
(Демонтаж) 

  шт 59 
  

702 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що 
установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 
2(Демонтаж) 

  шт 277 
  

703 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 
проводцi одноклавiшних (Демонтаж) 

  шт 18   

704 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 
при схованiй проводцi (Демонтаж) 
 
 
 

  шт 12 
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705 Затягування у прокладенi труби або металевi рукави 

проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 
(Демонтаж) 

  м 7200 
  

706 Ящик з одним двополюсним рубильником або з 
двополюсним рубильником i двома запобiжниками або з 
двома блоками "запобiжник-вимикач", або з двома 
запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на 
пiдлозi, струм до 100 А (Демонтаж) 

  шт 2 

  

707 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi 
або колонi, струм до 25 А (Демонтаж) 

  шт 156 
  

708 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 1 кг (Демонтаж) 

  м 243 
  

  Локальний кошторис 2-1-2 на Електроосвітлення 
електрообладнання       

          
  Роздiл 1. Монтажні роботи       
          

709 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на 
конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 20 кг 

  шт 3   

710 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на 
конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 10 кг 

  шт 16   

711 Установлення групових щиткiв освiтлювальних на 
конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 50 кг 

  шт 2   

712 Монтаж шафи керування   шафа 5   
713 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що 

установлюється окремо, на пiдвiсках [штангах], кiлькiсть 
ламп у свiтильнику 1 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

  шт 564 
  

714 Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що 
установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть ламп у 
свiтильнику 1 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

  шт 170 
  

715 Прожектори з лампами потужнiстю до 1000 Вт, що 
установлюються блоками на сталевiй щоглi, кiлькiсть 
прожекторiв у блоцi до 4 
[при роботi на висотi понад 8 до 15 м] 

  блок 104 
  

716 Монтаж шафи керування   шафа 1   
717 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 

проводцi одноклавiшних 
  шт 6   

718 Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй 
проводцi двоклавiшних 

  шт 6   

719 Установлення вимикачiв герметичних i напiвгерметичних   шт 42   
720 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 

при схованiй проводцi 
  шт 35   

721 Установлення штепсельних розеток герметичних i 
напiвгерметичних 

  шт 64   

722 Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i кабелiв 
перерiзом жил до 6 мм2, що установлюється на 
конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть затискачiв у 
коробцi до 10 

  шт 12 
  

723 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 3 кг 

  м 170 
  

724 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених 
конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 
1 м до 1 кг 

  м 1450 
  

725 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 2 кг 

  м 690   

726 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, 
маса 1 м до 1 кг 

  м 9670   

727 Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг 
 

  м 2150 
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728 Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням 

накладними скобами, маса 1 м до 2 кг 
  м 170   

729 Провiд, що прокладається по сталевих конструкцiях i 
панелях, перерiз до 16 мм2 

  м 220   

730 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз 
крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного 
проходу до 50 мм 

  м 1050 
  

731 Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються 
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз 
крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного 
проходу до 25 мм 

  м 8200 
  

732 Прокладання коробiв пластикових   м 140   
733 Прокладання лоткiв   м 840   
734 Конструкцiї металевi (метизи)   т 0,14   

  Роздiл 2. Матеріали , що не враховані в ціні монтажа       
          

  Локальний кошторис 2-1-1 на система пожежної 
сигналізації       

          
735 Прилад приймально-контрольний пожежний   шт 1   
736 Монтаж шафи периферійної   шт 8   
737 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до 

приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд 
гвинт з окiнцюванням наконечником 

  кiнц. 168 
  

738 Монтаж табло інформаційного   шт 1   
739 Встановлення акумулятора   шт 19   
740 Сповiщувач пожежний димовий   шт 810   
741 Сповіщувач пожежний ручний   шт 32   
742 Монтаж виносного присрою оптичної сигналізації   шт 17   
743 Монтаж щита розподiльного   шт 1   
744 Автоматичний вимикач   шт 4   
745 Коробка вiдгалужувальна на стiнi   шт 410   
746 Поперечка з троса, довжина до 90 м   шт 38   
747 Прокладання одного кабеля перерiзом до 10 мм2, що 

закрiплюється на тросi 
  м 2700   

748 Прокладання коробiв пластикових   м 1400   
749 Кабель, що прокладається у коробах   м 1400   
750 Прокладання труби гофрованої   м 1800   
751 Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними 

скобами, дiаметр до 50 мм 
  м 90   

752 Кабель, що прокладається в трубах   м 1890   
753 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, 

що прокладається з крiпленням накладними скобами 
  м 1460   

  Локальний кошторис 2-1-3 на система оповіщення про 
пожежу       

          
754 Монтаж блоку управління та індикації мовного 

оповіщення 
  шт 1,2   

755 Монтаж блока комутації   шт 1,2   
756 Монтаж підсилювача потужності   шт 2,4   
757 Встановлення устаткування електроживлення (з 

вбудованими акумуляторними батареями) 
  шт 2,4   

758 Монтаж блока мережевого   шт 1,2   
759 Монтаж шафи комутаційної   шт 1,2   
760 Монтаж пульта диспетчера   пульт 1,2   
761 Монтаж панелі   шт 12   
762 Монтаж акустичних систем   шт 166,8   
763 Установлення модулів виклику   шт 14,4   
764 Коробка вогнестійка   шт 180   
765 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до 

приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд 
гвинт з окiнцюванням наконечником 

  кiнц. 720 
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766 Прокладання коробiв пластикових   м 2160   
767 Кабель, що прокладається у коробах   м 2160   
768 Прокладання труби гофрованої   м 1320   
769 Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними 

скобами, дiаметр до 50 мм 
  м 72   

770 Кабель, що прокладається в трубах   м 1392   
771 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, 

що прокладається з крiпленням накладними скобами 
  м 1194   

  Локальний кошторис 2-1-5 на вогнезахистне заповнення 
проходок       

          
772 Iзоляцiя фасонних поверхонь плитами мiнераловатними 

на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами 
напiвжорсткими зi скляного штапельного волокна на 
синтетичному зв'язуючому 

  м2 121 
  

773 Нанесення механiзованим способом в один шар 
покриття з вогнезахисного матерiалу на поверхнi 
кабелiв, закрiплених на конструкцiях стiн i пiдлог 

  м2 11,4 
  

774 Герметизацiя проходiв протипожежним герметиком   прохiд 116   
775 Установлення протипожежних манжет   шт 8   

  Локальний кошторис 2-1-6 на диспетчеризація та 
автоматизація систем протипожежного захисту       

          
776 Центральний щит протипожежного захисту   шафа 1   
777 Щит протидимного захисту   шафа 1   
778 Щит сигналізації   шафа 1   
779 Блок формування променю поверховий   шафа 1   
780 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до 

приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд 
гвинт з окiнцюванням наконечником 

  кiнц. 78 
  

781 Монтаж блока комутаційного вогнестійкого   шт 5   
782 Монтаж коробки   шт 30   
783 Автоматичний вимикач   шт 2   
784 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до 

приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд 
гвинт з окiнцюванням наконечником 

  кiнц. 140 
  

785 Сповiщувач магнiтоконтактний   шт 30   
786 Кронштейн для сповiщувача магнітоконтактного   шт 60   
787 Прокладання коробiв пластикових   м 180   
789 Кабель, що прокладається у коробах   м 180   
790 Прокладання труби гофрованої   м 350   
791 Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними 

скобами, дiаметр до 40 мм 
  м 120   

792 Кабель, що прокладається в трубах   м 470   
793 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, 

що прокладається з крiпленням накладними скобами 
  м 1260   

  

Локальний кошторис 2-1-8 на Автоматична система 
водяного спринклерного пожежогасіння. Автоматична 

система водяного дренчерного пожежогасіння. 
Електрокерування, контроль і сигналізація 

      

          
794 Щит управління та автоматики пожежогасіння   шафа 1   
795 Реле, установлюване на пультах i панелях   шт 2   
796 Монтаж щита розподiльного   шт 2   
797 Автоматичний вимикач   шт 4   
798 Монтаж оповіщувача світлового   шт 2   
799 Монтаж коробки   шт 35   
800 Прокладання коробiв пластикових   м 40   
801 Кабель, що прокладається у коробах   м 40   
802 Прокладання труби гофрованої   м 400   
803 Кабель, що прокладається в трубах   м 400   
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804 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, 

що прокладається з крiпленням накладними скобами 
  м 190   

  
Локальний кошторис 2-1-10 на Внутрішній 

протипожежний водопровід. Електрокерування, 
контроль і сигналізація 

      

          
805 Щит управління та автоматики пожежогасіння   шафа 2   
806 Монтаж кнопки   шт 80   
807 Монтаж блока комутаційного вогнестійкого   шт 80   
808 Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до 

приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд 
гвинт з окiнцюванням наконечником 

  кiнц. 320 
  

809 Автоматичний вимикач   шт 2   
810 Прокладання коробiв пластикових   м 250   
811 Кабель, що прокладається у коробах   м 250   
812 Прокладання труби гофрованої   м 4000   
813 Кабель, що прокладається в трубах   м 4000   
814 Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, 

що прокладається з крiпленням накладними скобами 
  м 690   

  

Локальний кошторис 2-1-12 на Автоматична система 
водяного спринклерного пожежогасіння. Автоматична 
система водяного дренчерного пожежогасіння. Насосна 
станція пожежогасіння. Приміщення вузлів керування. 

      

          
  Роздiл 1. Монтажні роботи       
          

815 Монтаж вузла керування водяною спринклерною 
системою пожежогасіння, Ду 100 

  шт 1   

816 Монтаж вузла керування водяною спринклерною 
системою пожежогасіння, Ду 150 

  шт 2   

817 Монтаж вузла керування водяною дренчерною 
системою пожежогасіння, Ду 100 

  шт 1   

818 Монтаж вузла керування водяною дренчерною 
системою пожежогасіння, Ду 150 

  шт 2   

819 Прилади, що монтуються на технологiчному 
трубопроводi [перемикач тиску], дiаметр трубопроводу 
до 150 мм 

  шт 4 
  

820 Прилади, що монтуються на технологiчному 
трубопроводi [перемикач тиску], дiаметр трубопроводу 
до 120 мм 

  шт 2 
  

821 Установлення фiльтрiв Ду20 мм   шт 1   
822 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 200 мм 

  шт 7 
  

823 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 19 
  

824 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 100 мм 

  шт 7 
  

825 Установлення манометрiв з триходовим краном   комплект 4   
826 Установлення клапанiв зворотних на трубопроводах iз 

стальних труб дiаметром до 100 мм 
  шт 2   

827 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 2 
  

828 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 25 мм 

  шт 3 
  

829 Монтаж регуляторів тиску, дiаметр трубопроводу до 200 
мм 

  шт 2   
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830 Установлення фiльтрiв для очищення води у 

трубопроводах систем опалення дiаметром 150 мм 
  шт 2   

831 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 25 мм 

  шт 5 
  

832 Виготовлення вузлiв для трубопроводiв iз труб, 
зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 25 мм 

  т 0,0192   

833 Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та 
зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа 
[25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр 
зовнiшнiй 25 мм 

  т 0,0192 
  

834 Виготовлення вузлiв для трубопроводiв, зовнiшнiй 
дiаметр трубопроводу 159 мм 

  т 3,058   

835 Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та 
зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа 
[25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр 
зовнiшнiй 159 мм 

  т 3,058 
  

836 Виготовлення м/конструкції під опори для труб   т 1   
837 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 
  м2 138   

838 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 138   

  Роздiл 2. Демонтажні роботи       
          

839 Демонтаж клапанів, засувок на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 200 мм 

  шт 6   

840 Демонтаж клапанів, засувок на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 22   

841 Демонтаж клапанів, засувок на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 100 мм 

  шт 11   

842 Демонтаж регуляторів тиску, дiаметр трубопроводу до 
150 мм 

  шт 4   

843 Демонтаж трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями 
та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 
МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, 
дiаметр зовнiшнiй 159 мм 

  т 0,38225 
  

  

Локальний кошторис 2-1-14 на Автоматична система 
водяного спринклерного пожежогасіння. Автоматична 

система водяного дренчерного пожежогасіння. 
Приміщення що захищаються 

      

          
  Роздiл 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ       
          

844 Монтаж зрошувачiв, насадок спринклерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння 

  шт 250   

845 Монтаж зрошувачiв, насадок дренчерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння, дiаметр умовного 
проходу до 16 мм 

  шт 70 
  

  846 Монтаж муфт   шт 320   
847 Виготовлення вузлiв для трубопроводiв,зовнiшнiй 

дiаметр трубопроводу 32мм 
  т 2,184   

848 Трубопроводи спринклерних установок водяного та 
пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi сталевих труб, 
що монтуються з готових вузлiв, дiаметр умовного 
проходу до 40 мм 

  м 800 
  

849 Виготовлення вузлiв для трубопроводiв, зовнiшнiй 
дiаметр трубопроводу 57 мм 

  т 0,04   

850 Трубопроводи спринклерних установок водяного та 
пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi сталевих труб, 
що монтуються з готових вузлiв, дiаметр умовного 
проходу до 50 мм 

  м 10 
  

851 Виготовлення вузлiв для трубопроводiв,зовнiшнiй 
дiаметр трубопроводу 108мм 

  т 2,706   
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852 Трубопроводи спринклерних установок водяного та 

пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi сталевих труб, 
що монтуються з готових вузлiв, дiаметр умовного 
проходу до 100 мм 

  м 300 
  

853 Виготовлення м/конструкції під для труб   т 2   
854 Грунтування металевих поверхонь за один раз 

грунтовкою ГФ-021 
  м2 184   

855 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 (за два рази) 

  м2 184   

  Роздiл 2. Демонтажні роботи       
          

856 Демонтаж зрошувачiв, насадок спринклерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння 

  шт 250   

857 Демонтаж зрошувачiв, насадок дренчерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння, дiаметр умовного 
проходу до 16 мм 

  шт 54 
  

858 Демонтаж муфт   шт 191   
859 Демонтаж труб спринклерних установок водяного та 

пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi сталевих труб, 
що монтуються з готових вузлiв, дiаметр умовного 
проходу до 40 мм 

  м 800 
  

860 Демонтаж трубопроводи спринклерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi 
сталевих труб, що монтуються з готових вузлiв, дiаметр 
умовного проходу до 50 мм 

  м 10 
  

861 Демонтаж трубопроводи спринклерних установок 
водяного та пiнного пожежогасiння i збуджувальнi зi 
сталевих труб, що монтуються з готових вузлiв, дiаметр 
умовного проходу до 100 мм 

  м 300 
  

  Локальний кошторис 2-1-16 на Внутрішній 
протипожежний водопровід        

          
  Роздiл 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ       
          

862 Монтаж пожежної шафи на 1 кран   шт 48   
863 Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм   шт 80   
864 Установлення кран комплектів Ду25   шт 80   
865 Датчик положення пожежного крану   шт 160   
866 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 2 
  

867 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм 

  м 40   

868 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм 

  м 90   

869 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 50 мм 

  м 130 
  

  870 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 19,3   

871 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 (за два рази) 

  м2 19,3   

  Роздiл 2. Демонтаж       
          

872 Демонтаж пожежної шафи на 1 кран   шт 46   
873 Демонтаж кранiв пожежних дiаметром 50 мм   шт 12   
874 Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 2 
  

875 Демонтаж трубопроводiв опалення i водопостачання зi 
стальних електрозварних труб дiаметром 50 мм 

  м 30   

  Роздiл 3. Згідно акту обстеження. Підвал та 1-й поверх       
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876 Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 

зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 8 
  

877 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 150 мм 

  шт 8 
  

878 Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 100 мм 

  шт 2 
  

879 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 100 мм 

  шт 2 
  

880 Демонтаж трубопроводiв опалення i водопостачання зi 
стальних електрозварних труб дiаметром 150 мм 

  м 242   

881 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 150 мм 

  м 242   

882 Демонтаж трубопроводiв опалення i водопостачання зi 
стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм 

  м 2   

883 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання 
зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм 

  м 2   

884 Демонтаж вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 50 мм 

  шт 5 
  

885 Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв 
зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 50 мм 

  шт 5 
  

886 Грунтування металевих поверхонь за один раз 
грунтовкою ГФ-021 

  м2 116   

887 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 (за два рази) 

  м2 116   

888 Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем 
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання 
дiаметром до 200 мм 

  м 242 
  

  Локальний кошторис 2-1-17 на придбання устаткування. 
Внутрішній протипожежний водопровід        

          
  Роздiл 1. згідно акту обстеження       
          

  Локальний кошторис 2-1-18 на система пожежної 
сигналізації       

          
889 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 
параметрів настроювання до 5 

  Система 1 
  

890 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 
параметрів настроювання: на кожний наступний 
параметр настроювання 

  Система 64 
  

891 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.   шт 12   

  Локальний кошторис 2-1-19 на система оповіщення про 
пожежу       

          
892 Системи програмної або логічної операції управління з 

кількістю вхідних сигналів до 2 
  Система 1   

893 Системи програмної або логічної операції управління з 
кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний 
сигнал 

  Система 149 
  

  Локальний кошторис 2-1-20 на диспетчеризація та 
автоматизація систем протипожежного захисту       

          
894 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 
параметрів настроювання до 5 

  Система 4 
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895 Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні 

автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом 
параметрів настроювання: на кожний наступний 
параметр настроювання 

  Система 21
  

  

Локальний кошторис 2-1-21 на Автоматична система 
водяного спринклерного пожежогасіння. Автоматична 

система водяного дренчерного пожежогасіння. 
Електрокерування, контроль і сигналізація 

      

          
896 Системи регулювання одноконтурні стабілізації 

технологічного параметра [незалежно від кількості 
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально- 
диференціальним законом управління 

  Система 2
  

  
Локальний кошторис 2-1-22 на Внутрішній 

протипожежний водопровід. Електрокерування, 
контроль і сигналізація 

      

          
897 Системи регулювання одноконтурні стабілізації 

технологічного параметра [незалежно від кількості 
параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально- 
диференціальним законом управління 

  Система 4
  

 
 
 
Перший заступник директора 
ДП “Спортивний комплекс “Атлет”                         ______________ Лук’яненко О.І. 
 
Начальник управління з технічних питань 
ДП “Спортивний комплекс “Атлет”                         ______________ Драпіковський А.Л. 
  
Начальник відділу експлуатації та ремонту 
ДП “Спортивний комплекс “Атлет”                         ______________ Єрмошин А.А. 
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                                                                                                 Додаток  6 

до тендерної документації 
 

                                                                                                  ЗРАЗОК 
 

 
__________№__________ 

Голові тендерного комітету 
ДП «Спортивний комплекс 
«Атлет»  
Філоненко Г.В. 

           

 

          Щодо дозволу на обробку  
персональних даних 

 

Лист-згода 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 
обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено 
Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, 
персональних даних, що надаються в складі нашої тендерної пропозиції, відомостей, які 
надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та 
господарських відносин. 

 

Керівник підприємства, 
або уповноважена на ці дії особа/ 
фізична особа- підприємець     підпис    ПІБ 
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                                                                           Додаток  7 

до тендерної документації 
 
 

ВИМОГИ ДО ГАРАНТІЇ 
(ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ) 

 
1. Форма та зміст гарантії повинні відповідати вимогам цивільного законодавства України та 
умовам цієї тендерної документації.  
2. Гарантія повинна бути оформлена в електронній формі, на бланку гаранта та підписана 
керівником гаранта або уповноваженою ним посадовою особою, з дотриманням вимог 
законодавства про електронний документообіг та електронний цифровий підпис. 
3. Зміст гарантії повинен містити:  

- назву документа – «Гарантія»; 
- номер, дату та місце складання гарантії; 
- посилання на цю тендерну документацію, назву предмету закупівлі; 
- номер оголошення про проведення процедури закупівлі, оприлюдненого в електронній 
системі закупівель; 
- повну або скорочену офіційну назву учасника (принципала), його місцезнаходження та 
ідентифікаційний код/номер; 
- назву бенефіціара, його місцезнаходження; 
- назву та адресу банку бенефіціара; 
- повну назву гаранта, із зазначенням офіційного місцезнаходження, МФО (за наявності) 
та ідентифікаційного кода/номера;  
- строк дії гарантії, який повинен відповідати строку дії тендерної пропозиції;  
- обставини, за яких строк дії гарантії вважається закінченим (умови повернення гарантії); 
- назву валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної 
валюти, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, 
затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34 
(з наступними змінами та доповненнями); 
- суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; 
- безвідкличне та безумовне зобов'язання гаранта протягом п’яти банківських днів, з дати 
отримання гарантом першої письмової вимоги від бенефіціара (замовника), сплатити 
бенефіціару визначену у вимозі суму грошових коштів, що дорівнює сумі забезпечення 
тендерної пропозиції, без необхідності для бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, за 
умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути 
сплачена у зв'язку з виникненням обставин, за яких бенефіціару надається право вимагати 
платіж (не повертати забезпечення тендерної пропозиції), визначених частиною третьою 
статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі»;    
- умови щодо зменшення/збільшення суми гарантії (у разі потреби); 
- умови про те, що внесення змін до тексту гарантії здійснюється за письмовим 
погодженням між принципалом, бенефіціаром та гарантом; 
- вказівку на безвідкличність, непередаваність та неможливість переуступлення 
зобов’язання по гарантії без попередньої згоди зі сторони гаранта, принципала та 
бенефіціара; 
- електронні цифрові підписи. 

4. Текст гарантії не може містити: 
• умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім випадків, 
якщо вимога замовника (бенефіціара) не відповідає умовам гарантії або мало місце 
прострочення подання вимоги); 
• умов про ускладнення процедури оплати гарантом суми, на яку видано гарантію 
(додаткового підтвердження повноважень підписанта, отримання будь-яких підтверджень 
щодо правомірності стягнення забезпечення тендерної пропозиції тощо); 
• умов, які не відповідають або суперечать вимогам тендерної документації; 
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• додаткових, ніж визначено законом та текстом гарантії, умов припинення зобов’язань 
гаранта; 
• умов про можливість відкликання гарантії гарантом. 
 

5. Примірна (орієнтовна) форма гарантії: 
 

Гарантія № _____ 
 

Місце складання _______________                                                           Дата 
складання__________ 
 
Відносно процедури закупівлі робіт «Капітальний ремонт окремих інженерних систем та 
приміщень Спортивного комплексу «Атлет» за адресою м. Київ, пл. Спортивна, 1, в тому 
числі згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 року по хокею з шайбою 
(коригування)» (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), яку, згідно 
оголошення про заплановану закупівлю №__________, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу, проводить ДП «Спортивний комплекс «Атлет», ЄДРПОУ 39351532, 
юридична адреса: провулок Лабораторний, 7-А, м. Київ, 01135, фактична адреса: площа 
Спортивна, 1, м. Київ, 01001, банк Бенефіціара : б/р 35234087091936 в УДКСУ у 
Печерському районі м. Києва, Код банку 820172, іменоване надалі «Бенефіціар», ми були 
проінформовані, що наш клієнт (повна або скорочена назва)_______________, 
місцезнаходження ______________, код ЄДРПОУ ___________, іменований надалі 
«Принципал», направив Бенефіціару свою тендерну пропозицію щодо зазначеного предмета 
закупівлі, іменовану надалі «Пропозиція». 

Ми також розуміємо, що відповідно до вимог тендерної документації (пункт 2, розділу 3, 
Додаток 7 до тендерної документації), затвердженої протоколом засідання тендерного 
комітету № ВН від 15.08.2017 року) Принципал повинен надати гарантію на користь 
Бенефіціара в сумі 214 000,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.), як спосіб 
забезпечення виконання зобов'язання Принципала як учасника процедури закупівлі  
(забезпечення тендерної пропозиції ). 

Враховуючи вищезазначене, ми, (повна назва гаранта, МФО (за наявності), код 
ЄДРПОУ____________-офіційне місцезнаходження за адресою: (індекс), м. ______, 
вул.____, буд.___, іменоване надалі «Гарант», цим безвідклично зобов'язуємося протягом 
п’яти банківських днів сплатити суму гарантії в розмірі 214 000,00 грн. (двісті чотирнадцять 
тисяч грн. 00 коп.), після одержання нами паперового оригіналу оформленої належним 
чином першої письмової вимоги Бенефіціара, без необхідності для Бенефіціара 
обґрунтовувати свою вимогу, за умови, що в тексті вимоги буде зазначено, що сума, яка 
вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з тим, що настала одна з таких обставин: 
Принципал відкликав свою тендерну Пропозицію після закінчення строку її подання, але до 
того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними та/або 
Принципал, який став переможцем процедури торгів, не підписав договір про закупівлю 
та/або Принципал-переможець процедури торгів не надав у строк, визначений в тендерній 
документації документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 
5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні 
закупівлі» та/або Принципал-переможець процедури торгів не надав забезпечення виконання 
договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо 
надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 

Строк дії цієї гарантії закінчується «__» _________ 20__р., і будь-яка вимога за нею 
повинна бути отримана нами не пізніше 17:00 годин за Київським часом вказаної дати. 

У разі порушення Гарантом своїх обов`язків за цією гарантією, його відповідальність не  
обмежується сумою, на яку видано дану гарантію. За невиконання або  неналежне виконання 
Гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування  коштів, згідно з 
письмовими вимогами Бенефіціара, Гарант сплачує Бенефіціару пеню, в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України, від розміру невиконаних або неналежно  
виконаних зобов’язань Гаранта за цією гарантією, за кожний день прострочення. 
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Внесення змін до тексту гарантії здійснюється за письмовим погодженням між 
Принципалом, Бенефіціаром та Гарантом в порядку та на умовах, визначених Положенням 
про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних 
валютах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 
№ 639.  

Строк дії цієї гарантії вважається закінченим, а ця гарантія вважається повернутою 
Принципалу, з дня настання однієї з таких обставин: закінчення строку дії забезпечення 
тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації та/або укладення договору про 
закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру та/або відкликання тендерної 
пропозиції до закінчення строку її подання та/або закінчення процедури закупівлі у разі не 
укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 
Підтвердженням настання вказаних обставин є оприлюднення відповідної інформації в 
електронній системі закупівель. 

У випадку закінчення строку дії цієї гарантії, Бенефіціар надсилає на електронну (з 
дотриманням вимог законодавства щодо ЕЦП) та/або поштову адресу Гаранта відповідне 
повідомлення.  

Ця гарантія є безвідкличною, непередаваною і не може бути переуступлена без 
попередньої згоди зі сторони Гаранта, Принципала та Бенефіціара. 

Усі суперечки, що виникають у зв'язку з цією гарантією, розв'язуються відповідно до 
діючого законодавства України.  

 
          Посада      
     (назва фінансової установи)   підпис         Прізвище, ініціали 
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                                                                         Додаток  8 

до тендерної документації 
 
 

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЗА ДОГОВОРОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДУ № ____ 

 
Ми, ___________________________ (повна назва гаранта, МФО (за наявності), код 

ЄДРПОУ____________-офіційне місцезнаходження за адресою: (індекс), м. ______, 
вул.____, буд. ___) іменоване надалі «Гарант», проінформовані про те, що між : ДП 
«Спортивний комплекс «Атлет», ЄДРПОУ 39351532, юридична адреса: провулок 
Лабораторний, 7-А, м. Київ, 01135, фактична адреса: площа Спортивна, 1, м. Київ, 01001,  
банк Бенефіціара : б/р 35234087091936 в УДКСУ у Печерському районі м. Києва, Код банку 
820172, іменованим надалі «Бенефіціар» та (повна назва)_______________, 
місцезнаходження ______________, код ЄДРПОУ ___________ іменоване надалі 
«Принципал» укладений __________(дата укладання) договір Генерального підряду на 
закупівлю робіт з капітального ремонту окремих інженерних систем та приміщень 
“Cпортивного комплексу “Атлет” за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1, в тому числі 
згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 р. по хокею з шайбою (коригування) (далі – 
Договір). 

Ми, (повна назва гаранта), цим солідарно з Принципалом і окремо надаємо Вам 
безвідкличну гарантію виплатити суму гарантії в розмірі (валюта платежу)___ 
__________________(сума цифрами) (__________________(сума прописом), що складає 5% 
від ціни Договору, протягом 5 (п’яти) банківських днів після одержання нами паперового 
оригіналу оформленої належним чином першої письмової вимоги Бенефіціара, без 
необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою вимогу, за умови, що в тексті вимоги 
буде зазначено, що сума, яка вимагається, повинна бути сплачена у зв'язку з невиконання 
Принципалом його зобов’язань відповідно до Договору при виконанні всіх зобов’язань 
Бенефіціара перед Принципалом. 

Строк дії цієї гарантії закінчується «__» _________ 20__р., і будь-яка вимога за нею 
повинна бути отримана нами не пізніше 17:00 годин за Київським часом вказаної дати. 

У разі порушення Гарантом своїх обов`язків за цією гарантією, його відповідальність не  
обмежується сумою, на яку видано дану гарантію. За невиконання або  неналежне виконання 
Гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування  коштів, згідно з 
письмовими вимогами Бенефіціара, Гарант сплачує Бенефіціару пеню, в розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України, від розміру невиконаних або неналежно  
виконаних зобов’язань Гаранта за цією гарантією, за кожний день прострочення. 

Внесення змін до тексту гарантії здійснюється за письмовим погодженням між 
Принципалом, Бенефіціаром та Гарантом в порядку та на умовах, визначених Положенням 
про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних 
валютах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 
№ 639.  

Строк дії цієї гарантії вважається закінченим, а ця гарантія підлягає поверненню 
протягом п'яти банківських днів Принципалу, з дня настання однієї з таких обставин:  

- виконання Принципалом Договору; 
- визнання судом результатів процедури закупівлі робіт «Капітальний ремонт окремих 

інженерних систем та приміщень Спортивного комплексу «Атлет» за адресою м. Київ, пл. 
Спортивна, 1, в тому числі згідно регламенту МФХ для проведення ЧС 2017 року по хокею з 
шайбою (коригування)» (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) 
(оголошення про заплановану закупівлю №__________) недійсними; 

- визнання судом Договору недійсним; 
- у випадках, передбачених статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі». 
У випадку закінчення строку дії цієї гарантії, Бенефіціар надсилає на електронну (з 

дотриманням вимог законодавства щодо ЕЦП) та/або поштову адресу Гаранта відповідне 
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повідомлення.  
Ця гарантія є безвідкличною, непередаваною і не може бути переуступлена без 

попередньої згоди зі сторони Гаранта, Принципала та Бенефіціара. 
Усі суперечки, що виникають у зв'язку з цією гарантією, розв'язуються відповідно до 

діючого законодавства України.  
 

          Посада      
     (назва Гаранта)   підпис         Прізвище, ініціали 
 


