
Додаток до листа районної 

адміністрації Запорізької міської 

ради по Олександрівському району 

від ___________  № _____________ 

         

      

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного 

призначення предмета закупівлі: утримання дитячих та спортивних майданчиків за 

кодом CPV за ДК 021:2015-50870000-4 (Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). 

 

Замовник послуг Районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Олександрівському району 

Найменування предмету 

закупівлі із зазначенням коду 

Утримання дитячих та спортивних майданчиків за 

кодом CPV за ДК 021:2015-50870000-4 (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування обладнання 

для ігрових майданчиків) 

Вид та ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Відкриті торги 

UA-2021-03-10-010719-b 

Розмір бюджетного  

призначення  

562500,00 грн. 

 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик  

предмета закупівлі 

З метою недопущення та попередження дитячого 

травматизму на територіях дитячих та спортивних 

майданчиків, що розташовані в Олександрівському 

районі, районною адміністрацією Запорізької 

міської ради по Олександрівському району 

оголошено процедуру закупівлі на утримання 

дитячих та спортивних майданчиків (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування обладнання 

для ігрових майданчиків). Послуги включають 

обстеження, безпечне утримання, технічне 

обслуговування та поточний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків, що розташовані на 

території району. Огляд дитячих та спортивних 

майданчиків до початку виконання ремонтних 

робіт, щомісячні планові огляди та огляди після 

стихійного лиха та інших непередбачуваних 

обставин, які можуть спричинити пошкодження 

елементів дитячих та спортивних майданчиків. 

Послуги повинні бути якісними, надаватись 

своєчасно, відповідати діючим Державним 

стандартам України, Порядку проведення ремонту 

та утримання об’єктів благоустрою населених 

пунктів, затвердженому наказом Державного 

комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 23.09.2003 № 154 (із змінами), 

Правилам будови і безпечної експлуатації 

атракціонної техніки, затвердженим наказом 
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Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від 

Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, 

Законам України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Правилам благоустрою 

території міста Запоріжжя, затвердженим 

рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41 

(доповнено рішенням міської ради 27.03.2013        

№ 13), іншим технічним нормам, правилам та 

нормативам згідно чинного законодавства 

України. 

Обсяг послуг: 129 дитячих та спортивних 

майданчиків. 

Обґрунтування бюджетного 

призначення  

Розмір бюджетного призначення затверджений 

рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 

№ 49 «Про бюджет Запорізької міської 

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 

8562000000)». 

 


