
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі фарби (емаль та вододисперсійна) розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 

26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 - 44810000-1 Фарби Емаль та 

вододисперсійна фарба 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-08-09-011970-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 193 700,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного 

плану на 2021 рік. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 25 

робочих днів з дати підписання договору про закупівлю. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості фарби визначені з урахуванням реальних потреб 

підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Закупівля технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів 

до даного виду товару. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування  Технічні характеристики 

Фарба водо-

дисперсійна 

Степінь перетирки (мкм) – не більше 60 

Степінь білизни (білої) - не менше 97 

Коефіцієнт контрастності - 2 клас при 7 м2/л 

Стійкість до мокрого стирання - ІІ клас 

Розчинник - вода 

Витрата: 1л / 8-10 кв. м 

Час висихання при Т(20+-2)ºС, вологості 65%: 1 год. 
Тара - 10 л 

Інструмент для нанесення пензлик, валик, фарбопульт; 

Ступінь блиску: напівматова  

Застосування: для внутрішніх робіт 

Фарба емаль, 

колір – сіра 

Тип емалі - емаль ПФ-115 (або еквівалент) 

Степінь перетирки (мкм)  - не більше 40 

Ступінь блиску покриття (%) - не менше 50  

Адгезія плівки - не більше 1 

Еластичність плівки при вигині (мм) -не більше 1 



Умовну в’язкість по віскозиметру -  не менше 70 

Твердість плівки, с,   не менш  20 

Розчинник - уайт-спірит 

Витрата: 100-180 гр /кв.м 

Час висихання до відлипання - 6 год 

Час повного висихання - 24 год 

Тара - 2,8 кг 
Інструмент для нанесення - Пензлик, валик, фарбопульт 

Фактура - гладка  

Ступінь блиску - глянець 

Застосування - для внутрішніх та зовнішніх робіт 

Термін зберігання 18 місяців  з дати виготовлення 

Фарба емаль, 

колір - чорна 

Тип емалі - емаль ПФ-115 (або еквівалент) 

Степінь перетирки (мкм) - не більше 40 

Ступінь блиску покриття (%) - не менше 50  

Адгезія плівки - не більше 1 

Еластичність плівки при вигині (мм) -не більше 1 

Умовну в’язкість по віскозиметру -  не менше 70 

Твердість плівки, с, не менш 20 

Розчинник - уайт-спірит 
Витрата: 100-180 гр /кв.м 

Час висихання до відлипання - 6 год 

Час повного висихання - 24 год 

Тара - 2,8 кг 

Інструмент для нанесення - Пензлик, валик, фарбопульт 

Фактура - гладка  

Ступінь блиску - глянець 

Застосування - для внутрішніх та зовнішніх робіт 

Термін зберігання 18 місяців  з дати виготовлення 

Фарба емаль, 

колір - біла 

Тип емалі - емаль ПФ-115 (або еквівалент) 

Степінь перетирки (мкм)  - не більше 40 

Ступінь блиску покриття (%) - не менше 50  
Адгезія плівки - не більше 1 

Еластичність плівки при вигині (мм) -не більше 1 

Умовну в’язкість по віскозиметру -  не менше 70 

Твердість плівки, с, не менш 20 

Розчинник - уайт-спірит 

Витрата: 100-180 гр /кв.м 

Час висихання до відлипання - 6 год 

Час повного висихання - 24 год 

Тара - 2,8 кг 

Інструмент для нанесення - Пензлик, валик, фарбопульт 

Фактура - гладка  
Ступінь блиску - глянець 

Застосування - для внутрішніх та зовнішніх робіт 

Термін зберігання 18 місяців  з дати виготовлення 

 

 

 

 

 

 

 


