
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):  Охоронні послуги (ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні 

послуги) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-27-013334-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 83 227,62 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
В адміністративних будівлях Національної академії внутрішніх справ розміщено 

навчальні приміщення в яких здійснюється підготовка курсантів до кульової стрільби. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 року № 421 «Про порядок 

визначення переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона 

яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями», згідно якого 

Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює охорону об’єктів права 

державної власності у випадках та порядку, визначених Законом та іншими нормативно-

правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони. Відповідно до Наказу 

Міністерства внутрішніх справ від 01.09.2015 року № 1053 «Критерії, відповідно до яких 

об’єкти включаються до переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної 

власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та 

організаціями на підставі договорів про надання охоронних послуг» до переліку може 

включатись об’єкт, на якому виробляються та/або зберігаються: озброєння, ракети, 

боєприпаси, вибухові речовини, вогнепальна спортивно-мисливська зброя, спеціальні засоби, 

заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби активної оборони. Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження категорії об’єктів державної форми власності 

та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на 

договірних засадах» від 21 листопада 2018 року № 975 затверджено категорії об’єктів 

державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами 

поліції охорони на договірних засадах. Відповідно до пункту 16 Категорій об’єктів державної 

форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції 

охорони на договірних засадах до таких віднесені, зокрема об’єкти Національної академії 

внутрішніх справ. Так, об’єкти академії належать до таких де може зберігатися відомча, 

навчальна, охолощена та інша зброя яка підлягає охороні органами поліції охорони на 

договірних засадах, та охорону яких по технічним причинам неможливо здійснити у інших 

підприємств, установ та організацій, які надають послуги охорони, окрім Управління поліції 

охорони в м. Києві. 

З метою забезпечення належного збереження зброї, належної охорони 

адміністративних та навчальних будівель Національної академії внутрішніх справ, 

недопущення проникнення на їх територію сторонніх осіб в нічний час та вихідні і святкові 

дні, запобігання та, за необхідності, відбиття нападу на об’єкт охорони існує потреба в їх 

охороні з наявністю груп реагування, які мають прибути до об’єкту охорони та наявності 

пунктів централізованого спостереження. На даний час єдиною структурою, яка відповідає 

вищезазначеним критеріям та має право надавати послуги з охорони на договірних засадах в 

м. Києві є Управління поліції охорони в м. Києві. Разом з тим, на сьогоднішній день послуги 

зі спостереження за технічними засобами охорони та обслуговування установок засобів ОПС 



в приміщеннях Національної академії внутрішніх справ, на договірних засадах здійснює 

Управління поліції охорони в м. Києві. Системи охоронно-тривожної сигналізації, які 

встановлені в приміщеннях Національної академії внутрішніх справ на даний час інтегровані 

(поєднані) під пульти централізованого спостереження Управління поліції охорони в м. Києві. 

Зміна виконавця надання послуг з технічної охорони призведе до виникнення додаткових 

фінансових витрат Національної академії внутрішніх справ на заміну (дообладнання) 

технічного обладнання, які встановлені в приміщеннях академії. З огляду на вищевикладене, 

Управління поліції охорони в м. Києві є єдиною структурою, яка відповідає вищезазначеним 

критеріям, має право надавати послуги з охорони на договірних засадах на території м. Києва 

та відповідно до пункту другого частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин, внаслідок чого договір про 

закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи, для закупівлі послуг по здійсненню охорони приміщень Національної академії 

внутрішніх справ, послуги зі спостереження за технічними засобами сигналізації та 

обслуговування установок засобів ОПС в адміністративних приміщеннях академії 

застосовується переговорна процедура закупівлі. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для закупівлі визначений в сумі 83 227,62 грн з урахуванням ПДВ, з них:            

відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі, з урахуванням наданої Управлінням поліції 

охорони в м. Києві (Святошинський районний відділ управління поліції охорони в м. Києві) 

комерційної пропозиції від 27.01.2021, становить 83 227,62 грн з ПДВ, що відповідає розміру 

бюджетного призначення. 

. 


