
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Послуги з дезінфікування та витравлювання (Послуги 

з ларвіцидних обробок)», код за ДК 021:2015: 021:2015: 

90921000-9 

2. Обґрунтування 

технічних та 

якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог нормативних документів у цій 

сфері. 

Відповідно до Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про 

столицю України - місто-герой Київ», Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Водного 

кодексу України, Земельного кодексу України, ДБН 

Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», Рішення 

Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051 

«Про Правила благоустрою міста Києва», Постанови 

Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2007 

р. № 15 «Про невідкладні заходи щодо запобігання 

епідемічним ускладненням», Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць», а також з метою 

виконання отриманих планів-завдань від міжрайонних 

відділів  ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» щодо 

необхідності забезпечення проведення комплексу 

санітарно-протиепідемічних, протимарярійних заходів, 

та для виконання своїх статутних обов’язків 

підприємство зобов’язано забезпечити проведення 

послуг з ларвіцидних обробок препаратами, які 

дозволені для застосування в Україні, на підставі 

отриманих листів, про необхідність виконання даних 

послуг чи епідпоказників від підприємств, установ чи 

організацій, що належать до сфери управління МОЗ на 

територіях пляжів, зон відпочинку та підпорядкованих 

водних об’єктах м. Києва.  

Враховуючи вищевикладене, з метою 

забезпечення епідемічного благополуччя населення, 

створення належних умов для безпечного відпочинку 

мешканців та гостей столиці під час відвідування 



територій пляжів, зон відпочинку та водних об’єктів м. 

Києва, здійснюється закупівля послуг з ларвіцидних 

обробок у 2022 році. 

3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на 

підставі закупівельних цін шляхом проведення 

ринкових консультацій відповідно  до Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України  

від 18.02.2020 № 275.  

Відповідно до отриманих листів з комерційними 

пропозиціями потенційних учасників відкритих торгів 

вартість послуг з ларвіцидних обробок складає від                             

14 000,00 грн. по 19 100,00 з ПДВ  за 1 гектар. 

Враховуючи вищевикладене та середню вартість 

послуг з ларвіцидних обробок за 1 га, загальна середня 

вартість послуг складає 300 084,04 грн. за 17,74 га. 

Проте, враховуючи обмежені доведені ліміти 

бюджетного фінансування підприємства, вартість 

послуг з ларвіцидних обробок на підпорядкованих 

підприємству територіях пляжів, зон відпочинку та 

водних об’єктів у 2022 році не може перевищувати           

300 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 50 000,00 грн. за 17,74 

га. 

 

 


