
 

Департамент екології та природних ресурсів 

Закарпатської  обласної державної адміністрації 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям (Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

зберігання, перевезення та утилізації відходів (побутових ламп розжарювання на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. №25)), розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

повне найменування Департамент екології та природних ресурсів 

Закарпатської  обласної державної адміністрації 

місцезнаходження площа Народна, буд.4, м. Ужгород, Закарпатська 

область, Україна, 88008 

код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських 

формувань 

38766364 

категорія Юридична особа, орган державної влади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та 

назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі :    
ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Забезпечення 

екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізації відходів (побутових 

ламп розжарювання на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. 

№25)) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,       

ідентифікатор UA-2023-03-03-010439-a 

Розмір бюджетного призначення: 1 924 400,00 гривень (Один мільйон дев'ятсот двадцять 

чотири тисячі чотириста десять гривень 00 копійок). 

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.  

З метою реалізації експериментального проекту у Закарпатській області з забезпечення 

заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії споживання 

електричної енергії та відповідного зменшення навантаження на енергетичну систему 

України, в тому числі забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-02-010580-a


та утилізації відходів (побутових ламп розжарювання) відповідно до Порядку реалізації 

експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

ефективного споживання електричної енергії населення, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25, оголошено відкриті торги на закупівлю цих 

послуг згідно  ДК 021:2015-90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям». 

Закупівля 2023 року. 

 

Обов’язковими вимогами, відповідно до норм діючого законодавства, є: 

 

Послуги надаються відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту 

щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної 

енергії населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2023    

№ 25.  

 

Учасник має забезпечити виконання наступних робіт: 

1) збирання з пункту в м. Ужгород (вилучення згідно з актом приймання-передачі 

відпрацьованих ламп розжарювання, отриманих Закарпатською дирекцією АТ «Укрпошта» 

від населення в рамках реалізації експериментального проекту, їх завантаження та 

розвантаження); 

2) перевезення (транспортування відпрацьованих ламп розжарювання з пункту збирання у 

м. Ужгород до пункту їх утилізації); 

3) утилізація побутових ламп розжарювання відповідно до чинного законодавства 

Побутові лампи розжарювання можуть бути передані для подальшої їх утилізації 

суб’єктам господарювання, які здійснюють статутну діяльність за відповідними класами та 

групами розділу 38  «Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів» 

Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів діяльності» (наказ 

Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457). 

Замовник згідно акту прийому-передачі передає Переможцю торгів зібрані побутові 

лампи розжарювання для подальшої утилізації. Здійснення операцій видалення 

(захоронення) не передбачається.. 

При наданні послуг Учасник повинен дотримуватись вимог: 

-    Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

-    Закону України «Про відходи»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

ефективного споживання електричної енергії населенням». 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:                  
1 924 400,00гривень (Один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі чотириста десять 

гривень 00 копійок). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

ефективного споживання електричної енергії населенням» АТ «Укрпошта», серед інших, є 

учасником зазначеного експериментального проекту. В листі Закарпатської дирекції            

АТ «Укрпошта» до начальника Закарпатської обласної адміністрації  Віктора МИКИТИ       

від 03.02.2023 року № 100010-103-23 зазначено що, в рамках Проекту, планується 

використання 2 264 000 ламп для Закарпатської області». 

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 розділу 1 Бюджетного кодексу України 

бюджетні установи — це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також 

організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок, 

відповідно, державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 

неприбутковими. Тож, замовник має право отримувати послуги за найбільш економічно 

вигідною ціною. 



Згідно з викладеним вище та в результаті проведеної роботи щодо аналізу цінової 

пропозиції даної послуги на ринку послуг, очікувана вартість предмета закупівлі розрахована 

таким чином: (2 264 000 ламп помножено на 0,85 грн.=1 924 400 грн.). 

 

 

Уповноважена особа, відповідальна за 

організацію та проведення процедур 

закупівель Департаменту екології та 

природних ресурсів Закарпатської  

обласної державної адміністрації 

               

 

 

 

 

 

            ____________________ 

                         підпис 

 

 

 

Оксана ШИКУЛА 

 


