
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної 

вартості предмета закупівлі «код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 
словник»: 75240000-0 Послуги із забезпечення громадської безпеки, 

охорони правопорядку та громадського порядку. Номенклатура: Послуги 
із забезпечення громадського порядку та охорони адміністративної будівлі 

Миколаївської обласної ради, а також прилеглих і внутрішніх 
прибудинкових територій та розташованих на них споруд і майна», 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2022-02-18-007960-b 

 
Вид/ процедура закупівлі: переговорна. 
Обсяг закупівлі: 1 послуга 
Орієнтовна сума: 1 582 403,52 грн з ПДВ. 
КЕКВ 2240. 
Орієнтовний строк надання послуг: березень-грудень 2022 року.  
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року                 

№ 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та 
сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції 
охорони на договірних засадах» затверджено категорії об’єктів державної 
форми власності та сфер державного регулювання, що підлягають охороні 
органами поліції охорони на договірних засадах за пропозицією/зверненнями 
керівництва. Єдиним можливим надавачем таких послуг  є Управління поліції 
охорони в Миколаївській області.  

Головою обласної ради було прийнято рішення щодо  застосування 
переговорної процедури закупівлі послуг охорони з  УПО  Миколаївської 
області, як єдиного можливого надавача послуг охорони за цією Постановою, 
про що направлено відповідну пропозицію/звернення від 16.02.2022 № 162-
09/05-22. 

Таким чином, переговорна процедура закупівлі здійснюється на підставі 
абзацу 4 пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі» - якщо товари, роботи чи послуги можуть бути виконані, поставлені 
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у зв’язку із відсутністю 
конкуренції  з технічних причин, внаслідок чого договір про закупівлю може 
бути укладений лише з одним постачальником. 

 
Орієнтовну очікувану вартість закупівлі послуг визначено за попередніми 

розрахунками Управління поліції охорони в Миколаївській області як надавача 
таких послуг у 2020 та 2021 роках. Орієнтовна очікувана вартість закупівлі на 
період з 01.03.2022 до 31.12.2022 року включно (306 діб) становить                       
1 582 403,52  грн з ПДВ, що є в межах затверджених кошторисних призначень 
на 2022 рік, КЕКВ 2240. 


