
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до постанови  №169  від  28 лютого 2022 року Деякі питання 

здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

в умовах воєнного стану (зі змінами)) 

1 Назва предмета 

закупівлі 

Упорядкування і обслуговування ліній 

електропередач в с. Старий Лисець по вулиці 

Грушевського (буд.1-18),вулиці  Шевченка  (буд.2- 

28) , ремонт електричного устаткування  будівлі 

селищної ради в селищі Лисець  Івано-

Франківського району Івано-Франківської області .                                                                

2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

У зв’язку з наявною потребою в закупівлі товарів, 

робіт і послуг, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України «Про деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 

169 (далі — Постанова) для забезпечення 

безперебійної роботи ліній електропередач в с. 

Старий Лисець по вулиці Грушевського (буд.1-

18),вулиці  Шевченка  (буд.2- 28) , ремонт 

електричного устаткування  будівлі селищної ради 

в селищі Лисець  Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області необхідно провести ряд  

невідкладних робіт, а саме:  

- установлення вимикачів та перемикачів пакетних 

2-х і 3-х полюсних на струм до 25А. Демонтаж; 

- установлення вимикачів та перемикачів пакетних 

2-х і 3-х полюсних на струм до 25А; 

- демонтаж світильників для люмінесцентних 

ламп; 

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, 

які встановлюються в підвісних стелях; 

- прокладання проводів по схованій проводці по не 

обштукатуреній поверхні; 

- енергетичний нагляд. Відключення відгалужень 

ліній; 

- енергетичний нагляд. Підключення відгалужень 

ліній; 

- установлення світильників з люмінесцентними 

або ртутними лампами. Демонтаж; 

- установлення світильників з люмінесцентними 

або ртутними лампами; 

- профілактичне обслуговування повітряних ліній. 



Заміна ламп зовнішнього освітлення. Заміна ламп 

зовнішнього освітлення з люмінесцентними 

лампами. 

Розпорядженням селищного голови Лисецької ОТГ 

прийнято рішення додатково  включити дані 

послуги в перелік та обсяги закупівель товарів, 

робіт і послуг № 05/07-06/2022 від 01.03.2022 року. 

Укласти угоду з виконавцем  даних послуг без 

використання електронної системи закупівель, 

оприлюднити звіт про закупівлю договір та всі 

додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня 

припинення чи скасування воєнного стану в 

Україні або в окремих її місцевостях.  

 

.3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 Договірна ціна наданих послуг складає 38527,20 

грн. в т.ч ПДВ (тридцять вісім тисяч п’ятсот 

двадцять сім гривень 20 копійок в т.ч .ПДВ) 

 


