
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження 

зі сміттям (за адресами м. Дніпро, вул. Трудова, 1А; вул. Уральська, 5). 

Вид процедури закупівлі: закупівля без використання електронної системи закупівель. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-04-009058-b  

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 сфері поводження з побутовими відходами (збирання, 
перевезення, утилізація, захоронення). Якість послуг у сфері поводження з відходами здійснюється у 

відповідності до Закону України «Про відходи» та спрямована на задоволення потреб споживача у 

запобіганні утворенню відходів шляхом їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження і захоронення, а також, які можуть забезпечити виконання обов’язків, 

визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житловокомунальні послуги» у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання 
послуг з вивезення побутових відходів». 

 

Термін надання послуги: січень-грудень 2022 року. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 17983,14 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

 Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін 

і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної влади, 

уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як 
добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-

правовим актом.  

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-

комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), 

тариф на послуги із вивезення (збирання, перевезення), утилізації або захоронення твердих і 

великогабаритних побутових відходів в м. Дніпро затверджений рішенням виконкому міської ради від 

30.11.2021 № 1301 


