
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 

ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-25-013191-a 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710». 

Мета проведення закупівлі: Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до 

широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 

до Інтернету в сільській місцевості. 

Замовник: Компаніївська селищна рада 

код ЄДРПОУ: 04364911 

Вид процедури: відкриті торги. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-25-013191-a 

Предмет закупівлі: Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового 

доступу до Інтернету код ДК 021:2015: 72410000-7 Послуги провайдерів   (12 лотів). 

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 2 012 170 

грн. 00 коп. (Два мiльйони дванадцять тисяч сто сімдесят гривень 00 копiйок), з  ПДВ, з якої 

очікувана вартість предмета закупівлі за Лотами: 

Лот № 1 – 124 130 грн. 00 коп. з  ПДВ. 

Лот № 2 – 250 000 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 3 – 77 330 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 4 – 123 430 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 5 – 120 180 грн. 00 коп. з  ПДВ. 

Лот № 6 - 250 000 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 7 – 62 100 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 8 – 250 000 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 9 – 151 370 грн. 00 коп. з  ПДВ. 

Лот № 10 - 250 000 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 11 – 135 690 грн. 00 коп. з ПДВ 

Лот № 12 – 217 940 грн. 00 коп. з ПДВ. 

До очікуваної вартості предмету закупівлі враховано надання послуг із забезпечення 

безлімітного доступу до Інтернету із швидкістю не менше 500 Мбіт/с протягом 30 календарних днів 

починаючи з дати підписання акта здачі-приймання наданих послуг та із швидкістю не менше 100 

Мбіт/с до 31 грудня 2022 р. без нарахування абонентської плати. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Технічні, якісні та кількісні 

характеристики послуг з підключення до Інтернету відповідають вимогам п.7 Порядку та умовам 



надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, 

затвердженого постановою КМУ від 28.04.2021 року №453: 

1) на ділянках телекомунікаційної мережі оператора, що використовуються для надання послуг з 

підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, не 

допускається застосування радіотехнологій; 

2) протягом перших 30 календарних днів доступ до Інтернету надається із швидкістю 500 Мбіт/с 

з дотриманням рівнів якості телекомунікаційних послуг. У подальшому доступ до Інтернету 

надається із швидкістю не менше 100 Мбіт/с; 

3) до 31 грудня 2022 р. послуга широкосмугового доступу до Інтернету надається без утримання 

оператором/провайдером телекомунікацій абонентської плати, яка включається у вартість 

підключення; 

4) умови надання послуги передбачають безлімітний доступ до Інтернету, що не обмежує обсяг 

передавання та приймання даних; 

5) оператор/провайдер телекомунікацій забезпечує статичну (постійну) IP-адресу кожному 

закладу соціальної інфраструктури; 

6) оператор/провайдер телекомунікацій забезпечує можливість використання доступу до 

Інтернету для персоналу та відвідувачів закладів соціальної інфраструктури за допомогою мережі 

Wi-Fi у частотах 2,4 та 5 ГГц. 

Для дотримання вимог, що передбачені абзацом першим цього підпункту, оператор/провайдер 

телекомунікацій використовує безпроводовий маршрутизатор з розрахунку не більше одного 

маршрутизатора на один заклад соціальної інфраструктури. 

 

Умовами надання субвенції є її спрямування на придбання послуг з підключення закладів 
соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, що розташовані в населених 

пунктах, у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами. Очікуваним результатом 

виконання проєкту є наявність доступу до швидкісного Інтернету у 36 закладах соціальної 

інфраструктури:  

- 10 Закладів загальної середньої освіти; 

- 1 Дошкільний навчальний заклад; 

- 4 Бібліотек; 

- 11 Будинків культури та інших клубних закладів; 

- 10 Закладів первинної медичної допомоги, у тому числі фельдшерсько-акушерські 

пункти/фельдшерські пункти. 

Компаніївська громада отримає ряд переваг від реалізації проєкту. Наявність доступу до 

швидкісного Інтернету дасть змогу модернізувати освітні та медичні послуги (в т.ч. завдяки 

можливості підвищення кваліфікації медичних та освітніх працівників дистанційно), особливо в 

умовах карантину, надавати та отримувати адміністративні послуги он-лайн, підвищити цифрову 

грамотність населення та сприятиме підвищенню якості життя у сільській місцевості; 

Доступ до швидкісного Інтернету забезпечить: можливість надання державних послуг он-

лайн, доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, сприятиме покращенню якості 

освітніх, медичних, адміністративних послуг у сільській місцевості. Опосередковано сприятиме 

пожвавленню ділової активності та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів 

 

 

 


