
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

в межах закупівлі: UA-2021-03-30-003264-b 

 

30.03.2021  

 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів». 

 

Мета проведення закупівлі: благоустрій території внутрішнього подвір’я на вул. 

Стефаника, 3, а також будівництво 3-поверхової будівлі фондосховища із 

підвальними приміщеннями для збереження музейних предметів, музейних 

колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та архівних матеріалів. 

 

Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького. 

 

ЄДРПОУ: 02223750. 

 

Вид процедури: відкриті торги. 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-30-003264-b. 

 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 71220000-6 - Послуги з архітектурного 

проектування (Виготовлення проектно-кошторисної документації за об’єктом:  

«Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом 

нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові»). 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 973 900,00 грн. з ПДВ. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

На об'єкті передбачається виконати комплекс передпроектних наукових та 

вишукувальних робіт (інженерні вишукування, дослідження) і проектних робіт у 

складі, передбаченому цією технічною специфікацією, завданням на проектування, 

ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, ДБН 

А.2.2-14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію 

пам'яток архітектури та містобудування», ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки і 

споруди. Основні положення” відповідно до державних будівельних норм, якими 

визначаються вимоги до функціональних об'єктів культурного призначення та 

музеїв, інженерного оснащення, санітарних, протипожежних, природоохоронних 

та інших нормативних вимог. 

При розробленні проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Створення 

сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового 

будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові» проектом необхідно передбачити: 

1. Влаштування легких світлопрозорих просторових конструкцій покриття 

(пасажу) внутрішнього подвір’я існуючої будівлі, яке обмежене дворовим фасадом 

головної будівлі та двома фасадами будівель флігелів. Також в проекті необхідно 



розробити благоустрій території внутрішнього подвір’я у відповідності до 

прийнятих архітектурно-конструктивних рішень покриття внутрішнього подвір’я 

будівлі та із врахуванням проведення презентацій, виставок, майстер-класів, 

медійних подій, прес-конференцій. 

2. Будівництво 3-поверхової будівлі фондосховища із підвальними 

приміщеннями для збереження музейних предметів, музейних колекцій, музейних 

зібрань Музейного фонду України та архівних матеріалів. Розміщення будівлі 

передбачається на частині земельної ділянки, яка розташована у подвір’ї будівлі зі 

сторони бічної в’їздової брами та примикає до дворового фасаду головної будівлі 

та тильного фасаду флігеля. Одна із основних вимог - в приміщеннях 

фондосховища, регульованими засобами, необхідно передбачити відповідний 

температурно - вологісний режим – оптимальний рівень температури та відносну 

вологість повітря для безпечного збереження музейних предметів. Поверховість 

будівлі фондосховища уточнюється після отримання містобудівних умов та 

обмежень.  

 

 

 
 


