
Байда Л. В. «31» грудня 2021 р.
Уповноважена особа

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

1. Послуги з вивезення та утилізація сміттям:
1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 - 90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям 

(послуги з вивезення та утилізації сміття): лот 1 - послуги з вивезення та утилізації сміття на об'єктах 
замовника в м. Харкові; лот 2 - послуги з вивезення та утилізації сміття за адресою: м. Полтава, проспект 
Першотравневий, 14; лот 3 - послуги з вивезення та утилізації сміття за адресою: м. Полтава, проспект 
Першотравневий, 5; лот 4 - послуги з вивезення та утилізації сміття на об'єктах замовника в м. Києві.

2. ID номер закупівлі: UA-2021-12-31-002485-с.
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Частина предмета закупівлі № 1 (лот № 1) - послуги з вивезення та утилізації сміття на об'єктах замовника 
в м. Харкові

№ п/п Найменування послуг Одиниця виміру Кількість
1 послуги з вивезення та 

утилізації сміттям
(контейнер місткістю 1,1 м3) м3 3215,95

2 послуги з вивезення та 
утилізація сміттям
(контейнер місткістю 0,75 
м3)

м3 2,25

3 послуги з вивезення та 
утилізація сміттям
(великогабаритне смыття, 
контейнер місткістю 10м3)

м3 300

Всього 3518,2
Вивезення та утилізація сміття здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м та пластикового 

євроконтейнеру для збору сміття (відходів) ємністю 1,1 куб. м за місцем надання цих послуг згідно з дислокацією 
об'єктів для вивезення та утилізації сміття шляхом збирання та транспортування відходів до місць їх утилізації. 
Послуги вивезення та утилізація сміттям здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м та 
пластикового євроконтейнеру для збору сміття (відходів) ємністю 1,1 куб. м та виконуються учасником 
(Виконавцем) за заявкою замовника, у визначений день. Вивезення та утилізація сміттям здійснюється зі 
стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м та пластикового евро контейнеру для збору сміття (відходів) ємністю 
1,1 куб. м після сповіщення відповідальної особи замовника (чергового відповідного гуртожитку / працівника 
господарської частини замовника) за обов’язковою присутністю цієї відповідальної особи під час завантаження 
контейнерів зі сміттям до спеціального автотранспорту учасника (Виконавця). Водій цього автотранспорту 
учасника (Виконавця) після завантаження контейнерів зі сміттям до автотранспорту, повинен зробити відмітку в 
спеціальному журналі замовника про завантаження контейнеру (контейнерів), а також видати відповідальній особі 
замовника талон на вивіз ТПВ, в якому вказати фактичну кількість відгружених контейнерів, дату і час відгрузки 
ТПВ, номер автотранспорту, ПІБ водія.

При вивезенні великогабаритних відходів використовується змінні контейнери Виконавця для збирання 
відходів місткістю 10 м куб., що встановлюються в необхідній кількості та розміщуються за обраним об’єктом з 
переліку місця надання цих послуг згідно з Дислокацією об’єктів (Додаток №2). При цьому, права власності на ці 
контейнери не переходять до Замовника. Вивезення великогабаритних відходів та надання змінних котейнерів 
здійснюється за заявкою замовника, у визначений Сторонами день.

«ДИСЛОКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ»

І



Частина предмета закупівлі № 2 (лот № 2) - послуги з вивезення та утилізації сміття за адресою: м.

№ 
з/п Назва та адреса об'єкту

Кть 
контей
нерів на 
об'єкті

Ємкість 
одного 

контейнера, 
м3

Період 
вивозу

1. Гуртожиток №1, вул. Гв. Широнінців, 43 4 1,1 За вимогою
2. Гуртожиток №2, вул. Гв. Широнінців, 43 А 3 1,1 За вимогою
3. Гуртожиток №3, пр. Л. Свободи, 59 А 2 1,1 За вимогою
4. Гуртожиток №4, пр. Л. Свободи, 59 Б 2 1,1 За вимогою
5. Гуртожиток №5, пр. Перемоги, 57 4 1,1 За вимогою
6. Гуртожиток№6, пр. Л. Свободи, 53 4 1,1 За вимогою
7. Гуртожиток. №7, вул. Пушкінська, 106 4 1,1 За вимогою
8. Гуртожиток. №8, вул. Динамівська,4 3 1,1 За вимогою
9. Гуртожиток. №10, вул. Пушкінська, 70 1 1,1 За вимогою
10. Гуртожиток. №11, вул. Студентська, 5/4 1 1,1 За вимогою
11. Гуртожиток №12, вул. Мироносицька, 71 2 1,1 За вимогою
12. Гуртожиток№13, вул. Студентська, 5/1 2 1,1 За вимогою
13. Гуртожиток №14, вул. Пушкінська, 104 Е 4 1,1 За вимогою
14. Навчальний корпус, вул.Динамівська, 4 3 1,1 За вимогою
15. Навчальний корпус, вул.Пушкінська, 77 2 1,1 За вимогою
16. Навчальний корпус, вул.Пушкінська, 79/2 1 1,1 За вимогою
17. Навчальний корпус, вул.Пушкінська, 84-А 3 1,1 За вимогою
18. Палац студентів, вул. Пушкінська, 88 2 1,1 За вимогою
19. Будівля, вул. Мироносицька, 86 1 0,75 За вимогою

Всього 48

Полтава, проспект Першотравневий, 14

№ *
з/й Назва та адреса об'єкту

К-ть 
контей
нерів на 
об'єкті

Ємкість 
одного 

контейнера, м3

Період 
вивозу

Обсяг 
вивозу

м3
1. Учбовий корпус, м. Полтава, проспект 

Першотравневий, 14 4 0,75 За вимогою 81,2

Всього 4 81,2

Вивезення та утилізації сміття здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору 
сміття (відходів) за місцем надання цих послуг згідно з дислокацією об'єктів для надання послуг з вивезення та 
утилізації сміття шляхом збирання та транспортування відходів до місць їх утилізації. Послуги вивезення та 
утилізації сміття здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору сміття (відходів) та 
виконуються учасником (Виконавцем) за заявкою замовника, у визначений день, вивезення та утилізації сміття 
здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору сміття (відходів) після сповіщення 
відповідальної особи замовника (чергового відповідного гуртожитку І працівника господарської частини 
замовника) за обов’язковою присутністю цієї відповідальної особи під час завантаження контейнерів зі сміттям до 
спеціального автотранспорту учасника (Виконавця). Водій цього автотранспорту учасника (Виконавця) після 
завантаження контейнерів зі сміттям до автотранспорту, повинен зробити відмітку в спеціальному журналі 
замовника про завантаження контейнеру (контейнерів), а також видати відповідальній особі замовника талон на 
вивіз сміття (відходів), в якому вказати фактичну кількість відгружених контейнерів, дату і час відгрузки сміття 
(відходів), номер автотранспорту, ПІБ водія.

Частина предмета закупівлі № 3 (лот № 3) - послуги з вивезення та утилізації сміття за адресою: м. 
Полтава, проспект Першотравневий, 5
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№ 
з/ 
п

Назва та адреса об'єкту

Кть 
контей
нерів на 
об'єкті

Ємкість 
одного 

контейнера, м3

Період 
вивозу

Обсяг 
вивозу

м3
1. Учбовий корпус, гуртожиток, м. Полтава, проспект 

Першотравневий, 5 2 0,75 За вимогою 234

Всього 2 234

Вивезення та утилізації сміття здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору 
смітття (відходів) за місцем надання цих послуг згідно з дислокацією об'єктів для надання послуг з вивезення та 
утилізації сміття шляхом збирання та транспортування відходів до місць їх утилізації. Послуги з вивезення та 
утилізації сміття здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору сміття (відходів) та 
виконуються учасником (Виконавцем) за заявкою замовника, у визначений день. Вивезення та утилізації сміття 
здійснюється зі стандартного контейнеру місткістю 0,75 куб. м для збору сміття (відходів) після сповіщення 
відповідальної особи замовника (чергового відповідного гуртожитку І працівника господарської частини 
замовника) за обов’язковою присутністю цієї відповідальної особи під час завантаження контейнерів зі сміттям до 
спеціального автотранспорту учасника (Виконавця). Водій цього автотранспорту учасника (Виконавця) після 
завантаження контейнерів зі сміттям до автотранспорту, повинен зробити відмітку в спеціальному журналі 
замовника про завантаження контейнеру (контейнерів), а також видати відповідальній особі замовника талон на 
вивіз сміття (відходів), в якому вказати фактичну кількість відгружених контейнерів, дату і час відгрузки сміття 
(відходів), номер автотранспорту, ПІБ водія.

Частина предмета закупівлі № 4 (лот № 4) - послуги з вивезення та утилізації сміття на об'єктах замовника 
в м. Києві

№ 
з/ 
п *

Назва та адреса об'єкту

Кть 
контей
нерів на 
об'єкті

Ємкість 
одного 

контейнера, м3

Період 
вивозу

Обсяг 
вивозу

м3
1.

Навчальний корпус, м. Київ, вул. Метатістів, 17
2 1,1 За вимогою 100

Всього 2 100

Вивезення та утилізації сміття здійснюється із пластикового євроконтейнеру для збору сміття (відходів) 
ємністю 1,1 куб. м за місцем надання цих послуг згідно з дислокацією об'єктів для надання послуг з вивезення та 
утилізації сміття шляхом збирання та транспортування відходів до місць їх утилізації. Послуги з вивезення та 
утилізації сміття здійснюється із пластикового євроконтейнеру для збору сміття (відходів) ємністю 1,1 куб. м та 
виконуються учасником (Виконавцем) за заявкою замовника, у визначений день. Вивезення та утилізації сміття 
здійснюється із пластикового евро контейнеру для збору сміття (відходів) ємністю 1,1 куб. м після сповіщення 
відповідальної особи замовника (чергового відповідного гуртожитку / працівника господарської частини 
замовника) за обов’язковою присутністю цієї відповідальної особи під час завантаження контейнерів зі сміттям до 
спеціального автотранспорту учасника (Виконавця). Водій цього автотранспорту учасника (Виконавця) після 
завантаження контейнерів зі сміттям до автотранспорту, повинен зробити відмітку в спеціальному журналі 
замовника про завантаження контейнеру (контейнерів), а також видати відповідальній особі замовника талон на 
вивіз сміття (відходів), в якому вказати фактичну кількість відгружених контейнерів, дату і час відгрузки сміття 
(відходів), номер автотранспорту, ПІБ водія.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін 
способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», та шляхом отриманих 
цінових пропозицій.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг з вивезення та утилізації сміття на 2022 рік та 
очікувана вартість предмета закупівлі. 537439,70 грн. (п’ятсот тридцять сім тисяч чотириста 
тридцять дев’ять грн. 70 коп.) з ПДВ'.
частина предмета закупівлі №1 (лот № 1) - 488840,32 грн. з ПДВ;

З



частина предмета закупівлі №2 (лот №2) - 8597,46 грн. з ПДВ; 
частина предмета закупівлі №3 (лот №3) - 24775,92 грн. з ПДВ;
частина предмета закупівлі №3 (лот №3) -15226,00 грн. з ПДВ.

2. Послуги з розподілу електричної енергії:
1. Предмет закупівлі: послуги з розподілу електричної енергії, код за ДК 021:2015 - 65310000-9: Розподіл 

електричної.
2. ID номер закупівлі: UA-2021-12-28-014771-C;
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена).
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг з розподілу електричної енергії - 250000 кіловат-година;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Санаторій " Березівські мінеральні 
води", 17-А, Дергачівський район, с. Березівське, Харківська область, 62363, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.
Послуги з розподілу електричної енергії для забезпечення потреб Замовника, надаються згідно з умовами 
публічного договору приєднання - Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 
531267 від 01.01.2019 р.
5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), 
затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, та розрахована за формулою:

ОВрег=У*Цтар,

де:
ОВрег - очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; 
О - кількість (обсяг) послуг, що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося згідно з тарифами установленими Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для Акціонерного 
товариства «Харківобленерго».
Розмір бюджетного призначення на закупівлю електричної енергії на 2022 рік та очікувана вартість

* предмета закупівлі. 275994,00 грн. (двісті сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири грн. 00 коп.) з 
ПДВ:

3. Послуги з централізованого водопостачання:
1. Предмет закупівлі: послуги з централізованого водопостачання, код за ДК 021:2015 - 65110000-7: 

Розподіл води.
2. ID номер закупівлі: UA-2021 -12-31 -003141 -с.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена).
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг з централізованого водопостачання - 4000 метри кубічні;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Металістів, 17, м. Київ, Київська область, 
03057, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.
Якість питної води повинна бути відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води 
відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем 
постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з централізованого водопостачання здійснювалося 
згідно з тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг для Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» та включає 
в себе плату за абонентське обслуговування, розмір якої визначений відповідно до Постанови КМ України від 21.08 
2019 №808.
Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг з централізованого водопостачання на 2022 рік та 
очікувана вартість предмета закупівлі. 65077,92 грн. (шістдесят п’ять тисяч сімдесят сім грн. 92 коп.) з 
ПДВ.

4. Послуги з централізованого водовідведення:
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1. Предмет закупівлі: послуги з централізованого водовідведення, код за ДК 021:2015 - 90430000-0: Послуги 
з відведення стічних вод.

2. ID номер закупівлі: UA-2021-12-31-003354-C .
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена).
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг з централізованого водовідведення - 4500 метри кубічні;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Металістів, 17, м. Київ, Київська область, 
03057, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з централізованого водовідведення здійснювалося 
згідно з тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг для Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» та включає 
в себе плату за абонентське обслуговування, розмір якої визначений відповідно до Постанови КМ України від 21.08 
2019 №808 .
Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг з централізованого водовідведення на 2022 рік та 
очікувана вартість предмета закупівлі. 64411,92 грн. (шістдесят чотири тисячі чотириста одинадцять грн. 
92 коп.) з ПДВ.

5. Послуги з розподілу природного газу:
1. Предмет закупівлі: послуги з розподілу природного газу, код за ДК 021:2015 - 65210000-8: Розподіл газу.
2. ID номер закупівлі: UA-2021-12-29-012847-C .
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг з розподілу природного газу - 125017.47 метри кубічні;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Санаторій" Березівські мінеральні води", 

г 17-А, Дергачівський район, с. Березівське, Харківська область, 62363, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 0*1 січня 2022 — 31 грудня 2022.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
, Очікувана вартість предмета закупівлі визначена як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), 

затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, та розрахована за формулою:
ОВрег-У*Цтар,

де:
ОВрег - очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; 
О - кількість (обсяг) послуг, що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з розподілу природного газу здійснювалося згідно з 
затвердженими тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ХАРКІВГАЗ»
Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг з розподілу природного газу на 2022 рік та очікувана 
вартість предмета закупівлі 298541,73 грн. (двісті дев ’яносто вісім тисяч п ’ятсот сорок одна грн. 73 коп.) з 
ПДВ.

6. Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії:
1. Предмет закупівлі: послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, код за ДК 021:2015 

-65320000-2: Експлуатація електричних установок.
2. ID номер закупівлі: UA-2021-12-28-014621-C.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії - 19000 кіловат-година;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Санаторій" Березівські мінеральні води", 
17-А, Дергачівський район, с. Березівське, Харківська область, 62363, Україна;
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Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.
Послуги з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для 
забезпечення потреб Замовника, надаються згідно з умовами публічного договору приєднання - Договору 
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 531267 від 01.01.2019 р.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), 
затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, та розрахована за формулою:

ОВРег=У*Цтар,

де:
ОВрег - очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; 
О - кількість (обсяг) послуг, що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з розподілу природного газу здійснювалося згідно з 
затвердженими тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг для Акціонерного товариства «Харківобленерго».
Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії на 2022 рік та очікувана вартість предмета закупівлі. 61881,48 грн. (шістдесят одна тисяча вісімсот 
вісімдесят одна грн. 48 коп.) з ПДВ.

Л-
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