
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості  предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  

№ 710 “Про ефективне використання бюджетних коштів”) 

  

 1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 79710000-4 Охоронні послуги 

(послуги з охорони приміщень КРАІЛ) 

 2. Вид процедури: відкриті торги. 

 3. Номер оголошення закупівлі: UA-2021-12-21-006950-b 

 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Об’єктом охорони є приміщення КРАІЛ за адресою: м. Київ, вул. Бориса 

Грінченка, 3. 

Пост охорони знаходиться на вході до КРАІЛ в спеціально облаштованому 

місці. 

Послуги з охорони мають забезпечуватися одним цілодобовим постом і 

одним денним постом, в кількості одного охоронця на кожному посту.  

Графік несення служби на постах охорони: 

Найменування 

поста 

Тривалість несення служби 

Робочі дні Святкові, неробочі та вихідні дні 

Цілодобовий З 09.00 в день заступання 

до 09.00 наступного дня 

З 09.00 в день заступання до 09.00 

наступного дня 

Денний З 08.00 до 18.00 Не передбачається 

 

Основним завданням охорони є: 

Здійснення заходів охорони майна Замовника, шляхом: 

здійснення чергування на цілодобовому та денному постах охорони; 

щоденної зміни охоронців на постах охорони; 

забезпечення цілісності об’єкту охорони та недоторканності майна, що на 

ньому зберігається, недоторканності осіб, які перебувають у приміщеннях КРАІЛ; 
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забезпечення пропускного та внутрішньо об’єктового режимів; 

перевірка підстав допуску осіб до приміщень КРАІЛ, внесення (винесення) 

матеріальних цінностей до (з) приміщень КРАІЛ шляхом перевірки 

(пред’явлення):  

  - службового посвідчення працівника КРАІЛ; 

 - разової перепустки у формі електронної картки; 

 - разової перепустки в паперовій формі на вхід до приміщень КРАІЛ; 

 - заяви на внесення (винесення) матеріальних цінностей, погодженої 

керівником апарату КРАІЛ або особою, що виконує його посадові обов’язки; 

 - накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей; 

спостереження за приміщеннями КРАІЛ за допомогою пульту центрального 

спостереження (далі – ПЦС) на який виведено систему відеоспостереження, 

систему контролю та управління доступом, пожежну сигналізацію та 

охоронно-тривожну сигналізацію якими обладнані приміщення Замовника;  

обхід приміщень (поверхи та місця загального користування) після закриття 

та здачі об’єкту під охорону; 

контроль внесення/винесення матеріальних цінностей; 

забезпечення охорони об’єкту Замовника та прийнятих під охорону 

товарно-матеріальних цінностей від розкрадання, знищення, псування; 

забезпечення контролю за переміщенням товарно-матеріальних цінностей, 

які охороняються;  

контроль за звуковими сигналами охоронно-тривожної та протипожежної 

сигналізації. 

запобігання та припинення протиправних дій проти майна та осіб, які 

перебувають у приміщеннях КРАІЛ, порушення режиму роботи об’єкту охорони 

шляхом здійснення заходів реагування згідно вимог чинного законодавства 

України; 

запобігання та/або не допущення знаходження на об’єкті охорони осіб у 

нетверезому стані або під дією наркотичних речовин, а також осіб з агресивною 

поведінкою; 

виявлення осіб, які незаконно перебувають на території об’єкта; 

запобігання та/або не допущення пошкодження, псування майна Замовника, 

його крадіжки та іншого незаконного заволодіння майном; 

доведення до відома Замовника інформації про порушення пропускного і 

внутрішньо об’єктового режиму; 



негайного у будь-який спосіб повідомлення відповідних правоохоронних 

органів про вчинення протиправних дій щодо майна та осіб, які перебувають у 

приміщеннях КРАІЛ, а також інших незаконних дій, що мають ознаки 

кримінального правопорушення на об’єкті охорони; 

збереження таємниці, що охороняється законом, а також не розголошення 

стороннім особам будь-якої інформації про діяльність Замовника, відомостей про 

працівників Замовника, що стали відомі у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством, або внутрішніми 

документами Замовника; 

утримання від дій, що порушують громадський порядок на об’єкті охорони; 

виконання вказівок керівника апарату КРАІЛ та уповноваженої особи 

Замовника, яка здійснює контроль за організацією охорони та пропускного 

режиму в приміщенні КРАІЛ (далі – Уповноважена особа); 

невідкладного інформування керівника апарату КРАІЛ та Уповноваженої 

особи, про виникнення будь-яких надзвичайних подій на об’єкті охорони; 

забезпечення охайного вигляду (перебування в ділових костюмах чорного, 

або темно сірого кольору), або наявність у персоналу охорони форми з 

обов’язковою наявністю на формі ознак належності до Учасника; 

забезпечення персоналу охорони спецзасобами, бейджиками та посвідченням 

охоронника; 

забезпечення своєчасного навчання (підвищення кваліфікації) персоналу 

охорони; 

обов’язкового фіксування будь-яких порушень або надзвичайних подій в 

журналі прийому-передачі зміни. У разі виникнення будь-яких подій або скоєння 

правопорушень особами або персоналом охорони, старший зміни охорони подає 

доповідну записку Уповноваженій особі;  

запобігання та/або не допущення розвантаження (складування) майна, 

матеріалів, техніки на площах загального користування без відповідних 

погоджень Замовника; 

прийом-видача ключів від приміщень; 

своєчасного попередження та запобігання протиправним діям на об’єкті 

Замовника; 

забезпечення у разі виникнення надзвичайних обставин (пожежа, стихійне 

лихо, інші катастрофи), при встановленні факту нападу, проникнення на об’єкти 

охорони сторонніх осіб, або знищення, пошкодження майна Замовника, 

термінового оповіщення керівника апарату КРАІЛ та Уповноваженої особи, а 



також відповідних органів, служб, та прийняття всіх можливих заходів щодо 

недопущення протиправних дій; 

надання Замовнику консультацій та підготовки заходів щодо підвищення 

рівня охорони об’єкта; 

організація взаємодії з державними правоохоронними органами з метою 

належного виконання зобов’язань за Договором. Негайне оповіщення 

правоохоронних органів, керівника апарату КРАІЛ та Уповноваженої особи, у 

випадку виявлення порушення цілісності об’єкту охорони, крадіжки, грабежу, 

розбою, підпалу, тощо. До прибуття представників вищезазначених органів 

Учасник забезпечує недоторканість місця події. 

Вимоги до Учасника:  

наявність досвіду охорони об’єктів обладнаних відеонаглядом, СКУД та 

пожежно-охоронною сигналізацією. На підтвердження, надати копії аналогічних 

договорів та документів, що підтверджують їх виконання у повному обсязі. 

здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і 

професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки згідно з 

вимогами Закону України «Про охоронну діяльність», постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.11.2015 № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження охоронної діяльності» та інших норм чинного законодавства 

України; 

наявність у персоналу костюмів чорного (темно сірого кольору), або 

форменного одягу з використанням знаків належності до відповідного суб’єкта 

охоронної діяльності згідно з його статутними документами (надати фото 

форменого одягу); 

наявність спеціальних засобів відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.02.2013 № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, 

придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної 

діяльності»; 

уміння охоронників користуватись зазначеними спеціальними засобами, 

засобами зв’язку, технічними засобами охорони та протипожежними засобами; 

рівень володіння комп’ютером - користувач; 

під час виконання функціональних обов’язків мати при собі посвідчення 

встановленого зразка згідно з чинним законодавством; 

персонал охорони повинен мати 3 розряд охоронника, стаж роботи в охороні 

не менше 3 (трьох) років, відповідну фізичну підготовку для виконання 

службових обов’язків; 



уповноважена особа Учасника повинна проводити інструктаж особового 

складу з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці. 

Під час надання послуг учасник повинен застосовувати заходи із захисту 

довкілля, на підтвердження чого у складі пропозиції учасник надає довідку в 

довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

       Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до бюджетного 

запиту КРАІЛ на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 0418010 

«Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» з 

урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг. Очікувана вартість 

закупівлі 1 116 400,00 грн., (з урахуванням ПДВ). 

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівель: 

Розрахунок очікуваної вартості визначено на підставі середньо ринкової вартості 

аналогічних послуг. Очікувана вартість закупівлі 1 116 400,00 грн., (з урахуванням 

ПДВ). 

 

 

 


