
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Від та ідентифікатор процедури 

закупівлі 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

Обґрунтування 

обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Послуги зі 

спостереження за 

комплексом 

тривожної сигналізації 

(КТС), що 

встановлений на 

об'єкті, з реагуванням 

наряду поліції 

охорони та 

перезакриттям об’єкту 

код за ДК 021 :2015 - 

79710000-4 - Охоронні 

послуги та предмету - 

«Послуги з 

моніторингу сигналів 

тривоги, що надходять 

з пристроїв охоронної 

сигналізації, код за ДК 
021 :2015-79711000-1. 

 

 

Переговорна процедура  

UA-P-2022-02-21-001911-b 

87336.00 грн з  

урахуванням ПДВ 

 

Для належного функціонування Національного 

заповідника «Хортиця» необхідно забезпечити його 

охорону, враховуючи приписі діючого законодавства, 

зокрема: Закону України «Про музеї та музейну 

справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про 

охоронну діяльність», «Про культуру», «Про 

Національну поліцію» , Постанову  Кабінету 

Міністрів від 21.11.2018 року № 975 «Про 

затвердження категорій об’єктів державної форми 

власності та сфер державного регулювання, які 

підлягають охороні органами поліції охорони на 

договірних засадах», постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 жовтня 2015 р. № 834 «Питання 

функціонування органів поліції охорони як 

територіальних органів Національної поліції та 

ліквідації деяких територіальних органів 

Міністерства внутрішніх справ». 

Відповідно до п. 10 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 листопада 2018 р.   № 975  «Про 

затвердження категорій об’єктів державної форми 

власності та сфер державного регулювання, які 

підлягають охороні органами поліції охорони на 

договірних засадах» визначено: Музейні заклади, в 

яких зберігаються музейні предмети державної 

частини Музейного фонду України, внесені до 

Державного реєстру національного культурного 

надбання.  

Постановою  Кабінету Міністрів України від 2 

лютого 2000 р. N 209 «Про затвердження переліку 

музеїв, в яких  зберігаються музейні колекції та 

музейні предмети, що є державною власністю і 

належать державної частини Музейного фонду 

України» - Національний заповідник «Хортиця» 

включено до вищезазначеного переліку.  

Дніпровське МВ Управління поліції охорони в 

Запорізькій області є територіальним органом 

Національної поліції та діє на підставі Закону 

України «Про Національну поліцію», постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.10.2015р. №834 

«Питання функціонування органів поліції охорони як 

територіальних органів Національної поліції». 

 Об’єкти Національного заповідника «Хортиця» 

спостерігаються за допомогою системи «Кронос». 

Відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної 

потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до річного 

плану закупівель. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. Після набрання 

чинності Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2022  рік» та відповідно до 

затвердженого розпису бюджету Національним 

заповідником «Хортиця» відповідно до вимог 

бюджетного законодавства отримано 

затверджений кошторис, яким встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і 

розподіл бюджетних асигнувань на взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення платежів 

для виконання заповідником своїх функцій та 

досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень. 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України затверджена 

примірна методика визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, 

якою передбачені методи визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення 

пошуку, збору та аналіз загальнодоступної 

інформації про ціну товару (тобто інформація про 

ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках, в електронних 

каталогах, в електронній системі закупівель 

«Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних 

(цінових ) пропозицій від виробників, офіційних 

представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів 

та враховуючи їх специфіку при розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів 

іноземних валют). Відповідно до вказаної 

методики, при визначені очікуваної вартості 

предмету закупівлі товарів, робіт та послуг 

використовується один із методів формування 

очікуваної вартості предмету закупівлі та 



Встановлено сертифікований пульт централізованої 

охорони, який має високий ступень захисту 

(дублюючі джерела живлення і зв’язку, ступені 

технічної та інженерної захищеності) та здатний 

забезпечити належний стан спостереження.  

Заміна на іншу охоронну   структуру iз  закупівлі  

послуг, за предметами зазначеними вище, 

потребуватиме зміни технічних  умов - заміни 

приладів та побудови нових каналів зв'язку, що  в 

свою чергу призведе до тимчасового призупинення  

надання послуг Музею-заповіднику, а також до 

додаткових видатків i втрат бюджетних коштів, при 

цьому  створення нових каналів не забезпечить 

зв'язок з yciма об’єктами охорони та не дасть 

можливості  реагування на сигнали «Тривога» в 

місцях де не мас груп реагування недержавних 

охоронних структур. 

З огляду на вищевикладене, Дніпровське МВ 

Управління поліції охорони в Запорізькій області є 

єдиною структурою, яка має право надавати послуги 

з охорони музейних закладів, в яких зберігаються 

музейні предмети державної частини Музейного 

фонду України, внесені до Державного реєстру 

національного культурного надбання на договірних 

засадах у місті Запоріжжя 

проведення моніторингу цін для подальшого 

укладення договорів. Частиною першою статті 40 

Закону передбачено, що замовник проводить 

переговори щодо ціни та інших умов договору 

про закупівлю з учасниками процедури закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена 

методом отримання комерційної (цінової) 

пропозиції від учасника, шляхом проведення з 

ним переговорів та узгодження ціни відповідно 

до статті 40 Закону. 

 


