
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), роздільно 

зібраних відходів (РЗВ) та великогабаритних відходів (ВГВ), розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

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

державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, 

адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям (вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), роздільно зібраних відходів (РЗВ) та 

великогабаритних відходів (ВГВ)). 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-19-015480-a. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 443 600,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
 

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  
Для дотримання санітарних норм адміністративних будинків Верховної Ради України. Термін надання послуг – 

з січня по грудень 2023р. 

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу вивезення твердих побутових відходів (ТПВ), роздільно 

зібраних відходів (РЗВ) та великогабаритних відходів (ВГВ) визначені відповідно до потреб замовника. При 

цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити 

коло учасників процедури закупівлі. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Довідка-дислокація вивезення ТПВ, РЗВ 

№ 
Адреси 

об’єктів 

Тип 

контейнера 
Кіл-

ть 

конт., 

од. 

Обсяг 

конт., 

куб. 

м. 

Кількість вивозів контейнерів, од 
Усього 

вивозів 

контейнерів, 

од. 

Усього, 

куб. м. 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

1 вул. Садова, 3а 

ТПВ 4 1,1 4 4 4 4 4   940 1034 

РЗВ 4 2,5 

   4    

44 110 Вивезення відбувається 1 раз в 

місяць 

2 
вул. Банкова, 

6-8 
ТПВ 3 1,1 

3  3  3   423 465,3 

Вивезення відбувається 3 рази на  

тиждень 
  

3 

вул. В. 

Житомирська, 

11 

ТПВ 2 1,1 

  2  2   

188 206,8 
 

4 

База 

відпочинку 

«Пуща-

Водиця», вул. 

ТПВ 3 1,1 

   3    

72 79,2 Вивезення відбувається 1 раз на 2 

тижні 



 

 Вимоги до надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів (ТПВ), роздільно зібраних відходів 

(РЗВ) та великогабаритних відходів (ВГВ) та великогабаритних відходів (ВГВ) 

 

1. Вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ) та роздільно зібраних відходів (далі-РЗВ) 

1. Вивезення ТПВ, РЗВ здійснюється згідно довідки-дислокації. 

2. Розрахунковою одиницею між Замовником та Виконавцем даних послуг є 1 (один) кубічний (куб.) метр (м.) 

накопичених відходів. 

3. Дні вивозу ТПВ, РЗВ – згідно довідки – дислокації Додаток 3. 

4. Час вивозу ТПВ, РЗВ– до 18-00 години в обсягах і з періодичністю, які визначені Договором і довідкою-

дислокацією. 

5. Виконавець здійснює завантаження ТПВ, РЗВ у автомобіль – сміттєвоз власними силами і прибирає засмічену 

під час завантаження територію навколо об’єкту. 

6. Виконавець здійснює прибирання, завантаження в сміттєвози та вивіз ТПВ, РЗВ, що знаходяться поза 

контейнерами, в радіусі 2 м. від них, що утворилося внаслідок недотримання графіка перевезення.  

7. Для вивезення ТПВ використовуються контейнери Виконавця об’ємом 1,1 м3.  

8. Для вивезення РЗВ використовуються контейнери Виконавця об’ємом 2,5 м3. 

 

2. Вивезення великогабаритних відходів (ВГВ) 

1. Дні вивозу ВГВ –за заявкою замовника. 

2. Замовник подає заявку на установлення  контейнера для вивезення ВГВ із зазначенням необхідної адреси. 

3. Вивезення ВГВ здійснюється Виконавцем при отриманні заявки про наповнення контейнера від Замовника.  

4. Розрахунковою одиницею між Замовником та Виконавцем даних послуг є  1 (один) кубічний (куб.) метр (м.) 

накопичених відходів. 

5. Заявка подається у будь-якій зрозумілій формі (телефоном, факсом, листом або інше).  

6. Для вивезення ВГВ використовуються контейнери Виконавця ємністю 11-16,0 м3. Контейнери встановлюється 

за адресою відповідно до заявки Замовника. 

 

Вишгородська, 

150 

5 

База 

відпочинку, 

«Конча 

Заспа», вул. 

Столичне 

шосе, 27 

ТПВ 2 1,1 

   2    

48 52,8 
Вивезення відбувається 1 раз на 2 

тижні 

6 
Вул. 

Інститутська 8 

 

ТПВ 2 1,1 

2   2    

188 206,8 Вивезення відбувається 2 рази на  

тиждень 

 ВСЬОГО  20   1903 2154,9 


