
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 комплексного 

обслуговування 

(експлуатаційного 

утримання) приміщень 

та прилеглої території 

адміністративних 

будинків центрального 

офісу та територіальних 

управлінь Рахункової 

палати (показник 

національного 

класифікатора України 

ДК 021:2015 “Єдиний 

закупівельний словник” – 

ДК 021:2015 – 70330000-

3:Послуги з управління 

нерухомістю, надавані на 

платній основі чи на 

договірних засадах) 

Відкриті торги (з 

особливостями) 

 

UA-2023-03-02-

004866-a 

 

14 877 690,00 

Гривня 

Технічне завдання сформоване з 

урахуванням Примірного 

переліку послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій та 

послуг з ремонту приміщень, 

будинків, споруд, затвердженого 

наказом Державного комітету 

України з питань житлово-

комунального господарства від 

10.08.2004                        № 150, 

Правил технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, 

Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів, 

Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, 

експлуатаційних характеристик 

адміністративних будинків та 

внутрішньобудинкових 

інженерних мереж. 

 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 14877690,00 грн. 

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» з урахуванням 

 правил та норм часу 

обслуговування при 

утриманні будинків, споруд і 

прибудинкових територій, 

рівня  мінімальної заробітної 

плати у поточному році -  

однієї з основних складових 

вартості  послуг з 

експлуатаційного утримання 

адміністративних будинків, 

інженерних мереж та 

устаткування, з урахуванням 

запланованого періоду 

надання послуг. 

Очікувана вартість закупівлі 

відповідає бюджетним 

призначенням кошторису 

Рахункової палати                               

на 2023 рік. 

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 

20260,1тис.гнр тис.грн. за ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» - ДК 021:2015: 

70330000-3:Послуги з управління 

нерухомістю, надавані на 

платній основі чи на договірних 

засадах.  

 
 

https://gov.e-tender.ua/tender/poslugi-neruhomosti/UA-2023-03-02-004866-a-posluhy-z-kompleksnoho-obsluhovuvannya-ekspluataczijnoho-utrymannya-prymishhen
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