
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва 

предмета 

закупівлі 

«Частини та приладдя до верстатів (Частини та приладдя 

інструментів)», код ДК 021:2015: 42670000-3 

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. 

Якість повинна відповідати всім санітарним, гігієнічним, 

технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, 

встановленим чинним законодавством України для товарів 

даного виду. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 

передбачати необхідність застосування заходів із захисту 

довкілля. 

Відповідно до норм Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації 

земель водного фонду м. Києва «Плесо», затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів 

від 03 липня 1995 року N 204 (у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 20 травня 2019 року N 882) КП 

«Плесо» засноване на комунальній власності територіальної 

громади міста Києва та підпорядковане Управлінню екології та 

природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Предметом діяльності КП «Плесо» є, зокрема, влаштування, 

утримування та обслуговування об'єктів відпочинку громадян, 

зокрема і пляжів, штучних водойм тощо, обладнання та 

утримання спортивних і дитячих ігрових майданчиків, 

павільйонів, елементів благоустрою, тощо в установленому 

законодавством України порядку. 

Порядок влаштування, утримування та обслуговування 

об'єктів відпочинку громадян, обладнання та утримання 

спортивних і дитячих ігрових майданчиків, павільйонів, 

елементів благоустрою, тощо передбачений нормами закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України 

«Про столицю України - місто-герой Київ», Закону України «Про 

відходи», Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ДБН Б.2.2-

5:2011 «Благоустрій територій», Рішення Київської міської ради 

від 25.12.2008 року №1051/1051 «Про Правила благоустрою міста 



Києва», Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 07.09.17 р. № 1090 «Про затвердження Плану заходів на 2017 

рік щодо забезпечення розвитку мережі громадських вбиралень у 

місті Києві», на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 

України № 145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць». 

Утримання об’єктів благоустрою здійснюється, зокрема, 

відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання 

об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788. 

Відтак, балансоутримувач має, зокрема, проводити силами 

робітників з благоустрою роботи по видаленню сухостійних 

дерев, обрізанню аварійного гілля, дерев уражених омелою, 

покосу трави та парослі за допомогою інструментів малої 

механізації (бензопили 12 одиниць, мотокоси 6 одиниць, 

кущорізи 4 одиниці, висоторізи 2 одиниці, ранцеві повітродувки 

1 одиниця).  

 

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.  

В ході проведення дослідження, а також спираючись на  

інформацію по затрачених коштах минулого року та вивчивши 

надані пропозиції очікувана середня вартість закупівлі частин та 

приладдя інструментів складає 360 000грн. в т. ч. ПДВ 60 000грн. 

 


