
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16
грудня 2020 року

Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту : "Реконструкція з модернізаціїї 
будівлі лікарні (з поліклінікою) Державної установи Територіального медичного об'єднання МВС 

України по Хмельницькій області по вул. Проскурівського підпілля,112 м.Хмельницький «ДК 
021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 2020 року, що вносить 
зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних 
коштів», Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України 
по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: 29000 м. Хмельницький, вулиця 
Проскурівського Підпілля, 112), надає інформацію про процедуру відкритих торгів.

Предмет закупівлі: Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту : "Реконструкція з 
модернізацій будівлі лікарні (з поліклінікою) Державної установи Територіального медичного об'єднання 
МВС України по Хмельницькій області по вул. Проскурівського підпілля.112 м.Хмельницький «ДК 
021:2015 — 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування:

ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування.
Номер процедури закупівлі у електронній системі UA-2021-10-06-002857-C.
Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних призначень.
Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно проведеного інтернет моніторингу цін за 

предметом закупівлі та враховуючи потребу. Орієнтовна вартість закупівлі становить - 690000,00 грн з 
ПДВ.

Якісні, технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в тендерній документації 
відповідно до предмету закупівлі: Виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту : 
"Реконструкція з модернізацій будівлі лікарні (з поліклінікою) Державної установи Територіального 
медичного об'єднання МВС України по Хмельницькій області по вул. Проскурівського підпілля,112 
м.Хмельницький «ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування»:

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

№ Перелік основних даних та вимог Опис

1 Назва та місце знаходження об'єкту

Реконструкція з модернізації будівлі лікарні (з 
поліклінікою) Державної установи Територіального 
медичного об’єднання МВС України по Хмельницькій 
області по вул. Проскурівського Підпілля,112 м. 
Хмельницький

2 Підстава для проектування
Договір на виготовленнЯ'Проектно-кошторисної 
документації №
Завдання на проектування

3 Вид будівництва Реконструкція
4 Дані про інвестора -

5 Дані про замовника ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 
Хмельницькій області»

6 Джерело фінансування Державний бюджет

7 Необхідність розрахунків 
ефективності інвестицій Не вимагається

8 Дані про генерального 
проектувальника Буде визначено після проведення закупіві

9 Стадійність проектування Двостадійне. Проект (П). Робоча документація (Р)

10 Інженерні вишукування Технічне обстеження будівлі 
Обміри

1 1 Дані про особливі умови 
будівництва (сейсмічність,

сейсмічність - до 6 балів
Роботи виконуються в експлуатованій будівлі



просадні грунти, підроблювані і 
підтоплені території)

12 Основні архітектурно-планувальні 
вимоги і характеристики 
запроектованого об’єкта

Проектом реконструкції будівлі передбачити 
наступне:
1. Ремонт приямків;
2. Утеплення основних конструкцій будинку (фасадів, 

перекриттів, фундаментів і тд.) у відповідності до 
чинних норм з застосуванням сучасних 
теплоізоляційних матеріалів;

3. Гідроізоляція зовнішніх конструкцій нижче 0,000;
4. Часткова заміна дерев’яних вікон на пластикові. Клас 

енергоефективності відповідно до чинних норм;
5. Часткова заміна зовнішніх дверей;
6. Влаштування вимогцення навколо будівлі;
7. Ремонт ганків та зовнішніх вхідних груп;
8. Влаштування нового оздоблення цоколю сучасними 

матеріалами, які відповідають вимогам технічних 
умов та стандартів;

9. Влаштування нового оздоблення фасадів (стіни, 
віконні та дверні відкоси) з застосуванням сучасних 
оздоблювальних матеріалів, які повинні відповідати 
вимогам технічних умов та стандартів

10. Влаштування дашків над ганками;
11. Заміна віконних відливів на нові;
12. Реконструкція покрівлі з заміною суміщеного 

покриття на кроквяний дах;
13. Влаштування водовідведення з даху;
14. Влаштування вогнезахисту дерев’яних елементів 

(конструкцій) даху.
15. Утеплення вентканалів в об’ємі горища та над 

покрівлею сучасними теплоізоляційними матеріалами 
у відповідності до чинних норм та стандартів;

16. Влаштування дашків над вентканалами;
17. Відновлення асфальтобетонного покриття тротуару та 

проїзду пошкодженого під час будівельних робіт;
18. Влаштування архітектурного (декоративного) 

освітлення фасадів

13
Черговість будівництва, 
необхідність виділення пускових 
комплексів

Без черг. Без виділення пускових комплексів

14 Клас (наслідків) відповідальності 
та установлений строк експлуатації

клас (наслідків) відповідальності - СС2 
установлений строк експлуатації - 100 років

15 Вказівки про необхідність:

розроблення індивідуальних 
технічних вимог Не потребує

розроблення окремих проектних 
рішень у декількох варіантах і на 
конкурсних засадах

Не вимагається

попередніх погоджень проектних 
рішень Не вимагається

виконання демонстраційних 
матеріалів, макетів, креслень 
інтер’єрів, їх склад та форма

Не вимагається

виконання науково-дослідних та 
дослідно-експериментальних робіт Не потребує



т у процесі проектування і 
будівництва, науково-технічного 
супроводу
технічного захисту інформації Відповідно до вимог чинного законодавства

16 Потужність або характеристика 
об’єкта, виробнича програма

Кількість працюючих - 190 чол. Кількість відвідувачів - 
не більше 250 за добу

17 Вимоги до благоустрою 
майданчика

Відповідно до чинних нормативних документів. 
Відновлення благоустрою по існуючому стану

18 Вимоги до інженерного захисту 
територій і об’єктів Згідно норм

19
Вимоги щодо розроблення розділу 
«Оцінка впливів на навколишнє 
середовище»

Згідно норм

20 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності Згідно норм

21
Дані про технології (або) науково- 
дослідні роботи, які пропонує 
застосувати замовник

Відсутні

22 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці Згідно норм

23

Вимоги щодо розроблення розділу 
інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної 
оборони)

Згідно норм

24 Вимоги до систем протипожежного 
захисту об’єкту Згідно норм

25 Вимоги до розроблення 
спеціальних заходів Не потребує

26 Призначення нежитлових поверхів Технічні

27 Перелік будинків та споруд, що 
проектуються у складі комплексу Не вимагається

28 Кількість екземплярів документації Чотири примірники на паперовому носії та електронна 
версія

29 Рівень середньомісячної заробітної 
плати

11 720грн. (Рішення позачергової тридцять шостої сесії 
Хмельницької міської ради №29 від 24.12.2019)

ЗО Виконання експертизи

Відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р. №3038-VI 
доручити проведення експертизи проектної документації 
генеральному проектувальнику

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного функціонування будівлі лікарні (з 
поліклінікою) Державної установи Територіального медичного об’єднання МВС України по 
Хмельницькій області.


