
                                                           Інформація за процедурами закупівель 
                                             на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 
№ Найменування 

предмета закупівлі. 
Номер закупівлі у 
електронній системі 
закупівель. 

Обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної 
вартості предмета 
закупівлі,очікувана вартість. 

1 ДК 021:2015 код 
09132000-3 
(Бензин) 
09134200-9 
(Дизельне паливо) 

UA-2021-02-09-002111-b Якісні та технічні характеристики 
обумовлені вимогами до 
експлуатації транспортних засобів 
Підприємства, а саме сервісною 
книжкою транспортного засобу, 
рекомендаціями заводу-виробника 
транспортного засобу, а також 
вимогами ДСТУ, технічного 
регламенту щодо вимог до паливно-
мастильних матеріалів. 

Розрахунок очікуваної вартості 
обумовлений статистичними 
даними про середньомісячне 
використання ПММ. 
Очікувана вартість  
350 000,00 UAH (з ПДВ) 

2 ДК 021:2015 код 
90430000-0 
(Послуги з 
відведення стічних 
вод) 
 

UA-2021-02-09-004884-b Технічні та якісні характеристики 
встановлюються відповідно до 
постанови КМУ від 5 липня 2019 р. 
№ 690 «Про затвердження Правил 
надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення і типових договорів 
про надання послуг з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення» 

Розрахунок здійснено 
відповіднодо положень Статуту, 
Закону України «Про природні 
монополії» та на підставі ліцензії 
НКРЕКП України.  
Очікувана вартість 181 252,15 
UAH (з ПДВ) 



3 ДК 021:2015 код 
65110000-4 
(Розподіл питної 
води) 
 

UA-2021-02-09-005207-b Технічні та якісні характеристики 
встановлюються відповідно до 
постанови КМУ від 5 липня 2019 р. 
№ 690 «Про затвердження Правил 
надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення і типових договорів 
про надання послуг з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення» 

Розрахунок здійснено 
відповіднодо положень Статуту, 
Закону України «Про природні 
монополії» та на підставі ліцензії 
НКРЕКП України.  
Очікувана вартість 134 436,00 
UAH (з ПДВ) 

4 ДК 021:2015 код 
79713000-5 
(Послуги з охорони 
об’єктів та 
особистої охорони) 
 

UA-2021-02-09-006186-b Якісні та технічні характеристики 
обумовлені вимогами до охорони 
наявного майна Замовника та 
обслуговування Сигналізації на 
Об’єктах Замовника за наявним 
обладнанням, а також необхідністю 
термінового виїзду наряду 
реагування на повідомлення з 
об’єктів Замовника  

Розрахунок здійснено 
відповіднодо положень Статуту, 
Закону України «Про природні 
монополії» та на підставі ліцензії 
НКРЕКП України.  
Очікувана вартість 72 486,14 
UAH (з ПДВ) 

5 ДК 021:2015 код 
09320000-8 (Пара, 
гаряча вода та 
пов’язана 
продукція) 
 

UA-2021-02-09-003606-b Технічні та якісні характеристики 
встановлюються відповідно до 
постанови КМУ від 21 серпня 2019 
р. № 830 «Про затвердження Правил 
надання послуги з постачання 
теплової енергії і типових договорів 

Розрахунок здійснено 
відповіднодо положень Статуту, 
Закону України «Про 
теплопостачання», Закону 
України «Про природні 
монополії» та на підставі ліцензії 



про надання послуги з постачання 
теплової енергії» та постанови КМУ 
від 11 грудня 2019 р. № 1182 «Про 
затвердження Правил надання 
послуги з постачання гарячої води та 
типових договорів про надання 
послуги з постачання гарячої води». 

НКРЕКП України.  
Очікувана вартість 3 052 908,60 
UAH (з ПДВ) 

 


