
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1 Найменування, 

місцезнаходження та 

ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань, 

його категорія: 

Головне управління житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради (код за ЄДРПОУ 03365245, 

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022) 

Категорія: Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі" 

2 Назва предмета закупівлі Поточний ремонт зелених насаджень (ДК 021:2015 - 

77310000-6 "Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень") 

3 Вид процедури Відкриті торги 

4 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-16-004478-c 

5 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог законодавства: ДБН Б.2.2-5:2011 

«Благоустрій територій»; Наказ Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства «Про затвердження Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України» від 

10.04.2006 р. №105; Наказ Державного комітету України 

з питань житлово-комунального господарства «Про 

затвердження Порядку проведення ремонту та 

утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» від 

23.09.2003 р. №154; Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 

01.08.2006 р. №1045; Наказ Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства 

«Про затвердження Правил охорони праці під час 

проведення робіт з видалення дерев і пеньків у 

населених пунктах України» (від 30.11.1995 р. №51) 

Послуги повинні бути якісними, надаватись відповідно 

до встановлених стандартів, норм і правил.  

Види ремонтів, перелік робіт відповідно до кошторисної  

документації, яка враховує обсяги робіт, передбачені 

робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва». 

6 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно  

до бюджетного запиту, рішення Кропивницької міської 

ради № 43 від 22 грудня 2020 року «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на     

2021 рік», та рішення Кропивницької міської ради № 105 

від 02 лютого 2021 року «Про затвердження  

Комплексної  програми  розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки».  

Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно 



до кошторисної документації, яка враховує обсяги робіт 

складені згідно до ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». 

7 Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі: 

734 676 грн 00 коп. 

8 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмету закупівлі:  

734 676 грн 00 коп. визначена відповідно до кошторисної  

документації, яка враховує обсяги робіт та складена 

згідно ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва» та на підставі рішень 

Кропивницької міської ради № 43 від 22 грудня 2020 

руку «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік» та № 105                                     

від 02 лютого 2021 року «Про затвердження  

Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки». 

 

 

 

 

 

 

 

 


