
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі  

Назва предмета закупівлі: Зрізування чагарників, викошування трави, 

згрібання скошеної трави та збирання зрізаних гілок після їх видалення по вул. 

Шевченка, Чорновола, Січових Стрільців, Радчанська а також викошування 

трави на території клубу, стадіону та прилеглій до нього території, пам’ятника 

«Обеліск» в селищі Лисець за ДК 021:2015:77310000-6: Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених насаджень. 

Обґрунтування доцільності закупівлі. Зі встановленням теплої погоди 

в період з весни і до осені, особливо в літні місяці, стають затребуваними такі 

види робіт, як скошування бур'яну, скошування трави, зрізування чагарників. 

Своєчасно проведене скошування ушляхетнює територію, дозволяє надати 

вулицям та прилеглим територіям охайнішого вигляду та сприяє збереженню 

і профілактиці здоров'я громадян. 

Обґрунтування обсягів закупівлі. Очікуваний обсяг закупівлі 

визначено на підставі аналізу потреби і відповідно до складеного дефектного 

акта, а саме - зрізування чагарників, викошування трави по вул. Шевченка, 

Чорновола, Січових Стрільців, Радчанська, на території клубу, стадіону та 

прилеглій до нього території, пам’ятника «Обеліск»в селищі Лисець. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета  

закупівлі: Очікувана вартість закупівлі становить 89733,00 грн. Очікувану 

вартість розраховано на підставі затверджених орієнтовних обсягів 

фінансування на 2022 рік, відповідно до складеного дефектного акта та 

кошторисного розрахунку, а також відповідно до наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 

18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі аналізу загальнодоступної 

інформації про ціну, отриману з відкритих джерел. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

Постанові Кабінету Міністрів України від 01.09.2006 року № 1045 "Порядок 

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

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України від 10.04.2006 року №105 "Про затвердження Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України" та іншим 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого 

законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 


