
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Послуги з озеленення територій та утримання 

зелених насаджень (Послуги зі знищення  карантинних 

та адвентивних рослин із застосуванням хімічних чи 

біологічних методів і засобів)», код за ДК 021:2015: 

021:2015: 77310000-6 

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 благоустрій 

населених пунктів», Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10 квітня 2006 

року N 105 «Про затвердження Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України» та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 

2006 р. за N 880/12754 та інших нормативно-правових 

актів, у тому числі, пов’язаних із охороною довкілля, 

захистом атмосферного повітря, захистом зелених 

насаджень згідно з природоохоронним законодавством, 

з метою виконання отриманих планів-завдань від 

міжрайонних відділів ДУ «Київський міський ЦКПХ 

МОЗ» щодо необхідності забезпечення проведення 

фітосанітарних заходів та з метою знищення та 

регулювання чисельності карантинних та адвентивних 

рослин, які спричиняють не тільки шкідливий вплив на 

культурні рослини, а й негативно впливають на здоров’я 

людини (являються сильними алергенами і викликають 

алергічні захворювання), задля створення належних 

умов для безпечного відпочинку мешканців та гостей 

столиці під час відвідування територій пляжів та зон 

відпочинку біля води, існує потреба в закупівлі послуг 

зі знищення  карантинних та адвентивних рослин із 

застосуванням хімічних чи біологічних методів і засобів 

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 

середня вартість послуг зі знищення  карантинних та 

адвентивних рослин із застосуванням хімічних чи 

біологічних методів і засобів складає 6 139,60 грн з ПДВ 

за 1 гектар. Враховуючи вищевикладене та доведені 

ліміти бюджетного фінансування підприємства 

орієнтовна очікувана вартість послуг зі знищення  

карантинних та адвентивних рослин із застосуванням 

хімічних чи біологічних методів і засобів у 2022 році не 

може перевищувати 413 072,29 грн за 67,28 га. 

 

 


