
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 ліфтів на 

об`єктах Рахункової 
палати (показник 

національного 
класифікатора України ДК 

021:2015 “Єдиний 
закупівельний словник” – 
ДК 021:2015: 50750000-7 

Послуги з технічного 
обслуговування ліфтів) 

Відкриті торги (з 
особливостями) 

 
 
 
 

UA-2023-01-24-
001308-a 

67200,00 
Гривня  

Технічні та якісні 
характеристики предмета 
закупівлі розроблені з 
урахуванням того, що в 
будівлях Рахункової палати 
встановлено три пасажирських 
ліфти виробника ПАТ «ОТІС». 

Два ліфти 
експлуатуються з 1998 року, 
третій – з 2011 року. 

Ліфти мають електронні 
станції керування, 
перетворювачі частоти силової 
напруги та інше складне 
електрообладнання. 

Відповідно до Правил 
будови і безпечної 
експлуатації ліфтів, 
затверджених наказом 
Державного комітету України 
з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду від 01.09.2008 № 190 з 
метою оцінки технічного стану 
ліфти в процесі експлуатації 
підлягають технічним оглядам 
і експертним обстеженням, 
проведення яких згідно з 
НПАОП 0.00-6.18-2004 
здійснюється ліцензійними 
організаціями. 

До складу Послуги 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 67200,00грн. сформована 
відповідно до наказу Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
№ 275 від 18.02.2020 «Про 
затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі» та Порядку 
встановлення вартості технічного 
обслуговування ліфтів та систем 
диспетчеризації (зі змінами) 
затвердженого наказом 
Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
України  від 09.11.2006 № 369.    

Розмір бюджетного 
призначення визначено  
Законом України «Про 
державний бюджет на 2023 
рік» за КПКВК 6511010 
«Керівництво та управління 
у сфері контролю за 
виконанням державного 
бюджету» відповідно до 
бюджетного запиту на 2023 
рік. 
Кошторисом на 2023 рік та 
розрахунками до нього, 
затвердженим рішенням 
Рахункової палати  від 
10.01.2023 року  № 1-1  
визначено плановий обсяг 
фінансування на рівні 105,0 
тис.грн. за – 50750000-7 
Послуги з технічного 
обслуговування ліфтів, в т. 
ч. орієнтовна вартість 
оголошеної закупівлі 
становить 67,2тис.грн. 
 

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


включено: 
- послуги з 

профілактичного технічного 
обслуговування ліфтів; 

- послуги з технічного 
обслуговування щодо 
усунення несправності ліфтів; 

- забезпечення 
проведення вимірювання 
опору ізоляції обладнання, 
кабелів та перехідних опорів 
заземлення обладнання, 
вимірювання повного опору 
петлі «фаза-нуль» (відповідно 
до вимог Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів, 
затверджених наказом 
Державного комітету України 
з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого 
нагляду від 01.09.2008 №190 
(далі - ПББЕЛ) з оформленням 
відповідних протоколів 
перевірки; 

- забезпечення 
проведення періодичних 
(чергових) технічних оглядів 
(відповідно до вимог ПББЕЛ) 
(далі- послуги). 

 
 

 
і  


