
Інформація щодо процедури закупівлі  

(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)  

 

Найменування 

предмета 

закупівлі 

Утримання внутрішньоквартальних територій – видалення аварійно-

небезпечних дерев; «77210000-5 Лісозаготівельні послуги» за ДК 021:2015 

Єдиного закупівельного словника 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Відкриті торги   

UA-2021-07-14-005060-а 

Обгрунтування 

розміру 

бюджетного 

призначення/ 

очікуваної 

вартості 

предмета 

закупівлі 

Обсяг послуги визначено на підставі аналізу звернень громадян та за 

результатами обстеження стану зелених насаджень На 2021 рік обсяг 

складає – 118 од.  

Розмір бюджетного призначення складає 525 152 грн. 

Розрахунок очікуваної вартості здійснено керуючись Наказом 

Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».  

Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі обумовлені 

вимогами Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 

Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.04.2006 №105, Порядком  

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

№1045, Законом України «Про відходи», Законом України «Про охорону 

навколишнього середовища» вимогами техніки безпеки та охорони праці 

Враховуючи специфіку предмета закупівлі, для забезпечення  виконання 

вимог зазначених у технічному завданні, необхідне залучення: 

1) техніки та обладнання: 

-автовишка – не менше 1 од.; 

-автокран – не менше 1 од. 

-автотранспортний засіб для вивозу деревини та гілля–не менше 3 од. 

- бензопила – не менше 2 од.  

2) працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід а саме: 

 - працівників робочих професій у кількості не менше 5 чол.  

Дана вимоги обумовлена необхідністю залучення робітників для 

виконання робіт з розпилу деревини та роботи із зачищення території від 

деревини;  

-відповідальну особу (осіб) з охорони праці та техніки безпеки – з метою 

недопущення/попередження нещасних випадків при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки (роботи на висоті). 

З метою недопущення погіршення санітарної та екологічної 

ситуації у місті, керуючись Законом України «Про відходи» встановлена 

вимога надати скан-копію договору (-ів) з терміном дії до 31.12.2021 року, 

який (-і) діє (-ють) на період надання послуг та містить (-ять) необхідні 

обсяги надання послуг з суб’єктом (-ами) господарювання, який (-і) має (-

ють) відповідні, законні підстави здійснення діяльності з поводження з 

відходами та надавати Замовнику завірену копію документів 

підтверджуючих надання послуг з поводження з відходами.  

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

