
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 
зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування 
технічних та якісних 

характеристик 
предмета закупівлі 

очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

розміру бюджетного 
призначення 

Послуги з технічного 
обслуговування та 

ремонту 
автомобільного 

транспорту 
Рахункової палати 

(показник 
національного 
класифікатора 

України ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний 

словник” – ДК 
021:2015: 50110000-

9:Послуги з ремонту і 
технічного 

обслуговування 
мототранспортних 
засобів і супутнього 

обладнання) 

Відкриті торги 
 
 
 

UA-2022-04-
21-003258-a 

371 000,00 
Гривня  

Технічні та якісні 
характеристики предмета 
закупівлі повинні 
відповідати проведенню 
обов’язкового 
регламентного 
технічного 
обслуговування 
транспортних засобів 
періодичністю 15 000 
км/1 рік для легкових 
автомобілів            та 
20 000 км/ 1 рік для 
мікроавтобусів та 
вимогам Положення про 
технічне обслуговування 
і ремонт дорожніх 
транспортних засобів 
автомобільного 
транспорту, 
затвердженого наказом 
Міністерства транспорту 
України від 30.03.1998 № 
102, Правилам надання 
послуг з технічного 
обслуговування і ремонту 

Відповідно до вимог 
Положення про технічне 
обслуговування і ремонт 
дорожніх транспортних 
засобів автомобільного 
транспорту, затвердженого 
наказом Міністерства 
транспорту України від 
30.03.1998 № 102, Правил 
надання послуг з технічного 
обслуговування і ремонту 
колісних транспортних 
засобів, затверджених 
наказом Міністерства 
інфраструктури України   від 
28.11.2014               № 615,  
встановлених лімітів 
пробігу, технічних 
регламентів офіційних                 
дилерів концерну 
«TOYOTA», управлінням 
інфраструктури опрацьовано                            
з офіційним дилером перелік 
робіт (послуг) і матеріалів 
для розрахунку очікуваної 
вартості закупівлі. 

Розмір бюджетного 
призначення визначено  
Законом України «Про 
державний бюджет на 
2022 рік» за КПКВК 
6511010 «Керівництво 
та управління у сфері 
контролю за 
виконанням 
державного бюджету» 
відповідно до 
бюджетного запиту на 
2022 рік. 
Кошторисом на 2022 
рік та розрахунками до 
нього, затвердженим 
рішенням Рахункової 
палати  від 25.01.2022 
року  № 1-4 (зі 
змінами) визначено 
обсяг фінансування на 
рівні 417,0 тис.грн. за 
ДК 021:2015: 50110000-
9:Послуги з ремонту і 
технічного 
обслуговування 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b


колісних транспортних 
засобів, затверджених 
наказом Міністерства 
інфраструктури України   
від 28.11.2014               № 
615,  встановлених 
лімітів пробігу, технічних 
регламентів офіційних                 
дилерів концерну 
«TOYOTA». 
 

Очікувана вартість 
закупівлі становить 
371000,00грн. 

мототранспортних 
засобів і супутнього 
обладнання (50112000-
3) 

 


