
 

 

 

 

Переговорна 

процедура  



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Гаряче водопостачання (ДК 021:2015-0930000-8 «Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція») 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами з постачання 

гарячої води. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором послуг з постачання гарячої 

води та є однаковими для усіх споживачів даних послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на послуги з 

постачання гарячої води.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-23-010181-b 

 

. 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-010181-b


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Теплова енергія для потреб опалення згідно ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція» 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад тепловою енергією для 

потреб опалення. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором постачання теплової енергії 

для потреб опалення та є однаковими для усіх споживачів даних товарів. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на теплову енергію 

для потреб опалення.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-23-020705-c 

 

 

 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-020705-c


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Послуги з розподілу електричної енергії, послуги з компенсації перетікання 

реактивної електричної енергії (ДК 021:2015 65310000-9 - Розподіл електричної 

енергії) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами з 

компенсації перетікання реактивної електричної енергії. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором послуг з компенсації 

перетікання реактивної електричної енергії та є однаковими для усіх споживачів 

даних послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на послуги з 

компенсації перетікання реактивної електричної енергії.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-29-013134-c 
 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-29-013134-c


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Послуги з розподілу електричної енергії, послуги з компенсації перетікання 

реактивної електричної енергії (ДК 021:2015 65310000-9 - Розподіл електричної 

енергії) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами з 

компенсації перетікання реактивної електричної енергії. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором послуг з компенсації 

перетікання реактивної електричної енергії та є однаковими для усіх споживачів 

даних послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на послуги з 

компенсації перетікання реактивної електричної енергії.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-13-001518-b 

 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-13-001518-b


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Гаряче водопостачання (ДК 021:2015-0930000-8 «Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція») 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами з постачання 

гарячої води. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором послуг з постачання гарячої 

води та є однаковими для усіх споживачів даних послуг. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на послуги з 

постачання гарячої води.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-14-002948-c 

 

 

. 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-002948-c


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Теплова енергія для потреб опалення згідно ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція» 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад тепловою енергією для 

потреб опалення. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором постачання теплової енергії 

для потреб опалення та є однаковими для усіх споживачів даних товарів. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на теплову енергію 

для потреб опалення.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-14-006069-a 

 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-14-006069-a


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Постачання теплової енергії для опалення (ДК 021-2015 – 09320000-8 – Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція) 

 

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні 

тепловою енергією для потреб опалення. 
 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої 

заступником директора з технічних питань. 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються 

нормами законодавства, зокрема типовим договором постачання теплової енергії 

для потреб опалення та є однаковими для усіх споживачів даних товарів. 
 

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів на теплову енергію 

для потреб опалення.  
 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів 

наявної потреби у послугах цього типу та визначений у фінансовому плані 

закладу на 2022 рік. 
 

Номер закупівлі в ЕСЗ:  UA-2022-02-10-002331-c 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-002331-c
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