
Додаток до листа районної 

адміністрації Запорізької міської 

ради по Олександрівському району 

від _________ № _____________ 

         

      

Обґрунтування технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного 

призначення предмета закупівлі: утримання внутрішньоквартальних територій: 

звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду. 

 

Замовник послуг Районна адміністрація Запорізької міської ради по 

Олександрівському району 

Найменування предмету 

закупівлі із зазначенням коду 

Утримання внутрішньоквартальних територій: 

звалювання дерев на прибудинкових територіях 

житлового фонду за ДК 021:2015-77210000-5 

(Лісозаготівельні послуги). 

Вид та ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Відкриті торги 

UA-2021-03-05-003884-c 

Розмір бюджетного  

призначення  

390863,00 грн. 

 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик  

предмета закупівлі 

Постійно діючою комісією з питань визначення 

стану зелених насаджень та їх відновної вартості у 

м. Запоріжжі протягом 2018 – 2020 років 

проведено обстеження значної кількості зелених 

насаджень, розташованих на прибудинкових 

територіях житлового фонду Олександрівського 

району м. Запоріжжя та складено Акти обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню. З 

метою запобігання виникненню нещасних 

випадків серед населення а також завдання 

матеріальної шкоди майну громадян та об’єктам 

комунальної власності територіальної громади 

міста Запоріжжя, дерева, включені до зазначених 

Актів, необхідно видалити. 

До складу послуг входять роботи зі звалювання 

сухостійних, аварійних дерев на 

внутрішньоквартальних територіях житлового 

фонду Олександрівського району                            

м. Запоріжжя, навантаження деревини та гілля на 

автотранспортні засоби механічним або ручним 

способом, вивозу деревини та гілля тільки у 

спеціально відведені місця для подальшої переробки 

або на об’єкти поводження з відходами для 

захоронення або утилізації.  

Послуги мають бути якісними, надаватись 

своєчасно та відповідно до встановлених 

стандартів, норм і правил з додержанням Законів 

України «Про відходи», «Про благоустрій 
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населених пунктів», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я України 17.03.2011 № 145, 

Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.04.2006 

№ 105, відповідати санітарним нормам і правилам, 

стандартам і технічним умовам та іншим діючим 

нормативним актам згідно чинного законодавства 

України 

Обсяг послуг складає 110 дерев. 

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)». 

 


