
«Послуги з організації шкільного харчування»  

ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень 

Номенклатура: 55511000-5 Послуги їдалень та інших кафе закритого типу 
 

На виконання постанови КМУвід 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 
коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Послуги з організації шкільного харчування» 
ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень для потреб Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 91 м. Львова забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-
сайті. 

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

- «Послуги з організації шкільного харчування» ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень 
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Повна назва навчального закладу  

(код ЄДРПОУ) 

Середня 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 91  
м. Львова 

Код ЄДРПОУ 
23888689 

Адреса фактичного місцезнаходження навчального закладу 79020, м. Львів,  
вул. Варшавська, 58 

К-сть 

днів харчування 
150 

Харчування учнів 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 

Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 

учасників бойових дій, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 

Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 

постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей із багатодітних сімей, 

дітей працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-

19), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

К-сть учнів (дітей) 

556 

Харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують 

допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

К-сть учнів (дітей) 

36 

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 
України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку»,керуючись Положенням про управління освіти департаменту розвитку 
Львівської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 
18.11.2022 №1094, з метою організації безкоштовного харчування дітей відповідних категорій, які 
навчаються у закладах освіти Львівської міської територіальної громади та для ефективного 

використання коштів міського бюджету і забезпечення повноцінного харчування учнів закладів освіти 
Львівської МТГ, управлінням освіти департаменту розвитку Львівської міської ради, наказом від 
31.12.2021 р. №857р «Про затвердження примірного меню для організації дитячого харчування в 
закладах середньої освіти» із змінами згідно наказу від 26.12.2022 №497р., затверджено чотиритижневе 
примірне меню «Для харчування учнів в осінній період» та «Для харчування учнів у зимово-весняний 
період». Відповідне примірне меню міститься в додатку № 5 до тендерної документації на 
закупівлю«Послуги з організаціїшкільногохарчування»ДК 021:2015 55510000-8 Послугиїдалень. 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
(Технічна специфікація) (розрахунок пропозиції) міститься в додатку № 1 до тендерної документації 
на закупівлю «Послуги з організації шкільного харчування»ДК 021:2015 55510000-8 Послуги їдалень 
та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua). 
3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення: 

- Очікувана вартість закупівлі згідно проведених розрахунків із врахуванням кошторисних призначень 
становить –2 999 100,00грн. без ПДВ. 

Наказом управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради від 26.12.2022 р. №495р 
«Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Львівської міської 
територіальної громади у 2023 році», на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 
повну загальну середню освіту», Закону України«Про охорону дитинства»,Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону України «Про статус ветеранів 

https://prozorro.gov.ua/


війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», ухвали Львівської міської ради від 22.12.2022 «Про затвердження 
Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської територіальної 

громади на 2023 рік», з метою забезпечення повноцінного харчування дітейу закладах освіти 
Львівської міської територіальної громади, а також встановлення єдиних грошових норм при 
організації безоплатного харчування учнів, встановлено з 2 січня 2023 року вартість харчування у 
граничних нормах: 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують 
допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту»– 38,00 грн.; 

- учнів 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
учасників бойових дій, учнів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
Львівської міської територіальної громади з числа дітей (рідних, усиновлених, пасинків, падчерок) 
постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей із багатодітних сімей, дітей 

працівників закладів охорони здоров’я, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19), дітей 
з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів – 33,50 грн. 

 
 
 

Уповноважена особа                                                                                                Христина ДЯКУН 
                                                                                       (підпис, мп)                                                                                                                                                            

 
  



Охоронні послуги» (послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації)» код за ДК 021:2015: (CPV) - 79710000- 4  Охоронні послуги  за 

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 

 

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі Охоронні послуги» (послуги з 

моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації)» код за 

ДК 021:2015: (CPV) - 79710000- 4  Охоронні послуги  за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» для потреб Середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №91 м. Львова 
забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті. 
1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

Охоронні послуги» (послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації)» код за ДК 021:2015: (CPV) - 79710000- 4  Охоронні послуги  за ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю 
даного виду послуги, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше 
відповідатиме вимогам та потребам замовника. 
             Учасник безоплатно надає у користування та встановлює за власні кошти систему охоронної 

сигналізації та відео нагляду. 

 

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості передбачені у тендерній 

документації. 

Конкретне найменування 
закупівлі 

Охоронні послуги» (послуги з моніторингу сигналів 

тривоги, що надходять з пристроїв охоронної 

сигналізації)» код  

Код ДК 021:2015 за ДК 021:2015: (CPV) - 79710000- 4  Охоронні послуги   

Строк надання послуг з  дати укладення договору до 31.12.2023 включно 

 

1. Місце надання послуг: 

Назва об’єкту Адреса  

СЗШ № 91 м. Львів, вул.  Варшавська 58 

2. Строк надання послуг: з  дати укладення договору до 31 грудня 2023 року.  

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення: 

- Очікувана вартість закупівлі становить – 120 000,00 грн. з ПДВ. 

Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснений замовником на підставі закупівельних цін 

попередніх періодів. 
 

 
 

Уповноважена особа                                                                                                Христина ДЯКУН 
                                                                                       (підпис, мп)                                                                                                                                                            

 
  



«Послуги з теплопостачання» (ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов'язана продукція) 

 

Відповідно до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів», у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі, забезпечити оприлюднення 
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або 
розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті (або на сайті головного органу). 
1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

- «Послуги з теплопостачання» (ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) 
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні таякісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 
та зурахуванням вимог Законів України «Про теплопостачання», «Про комерційний обліктеплової 
енергії та водопостачання», Правил користування тепловою енергією, Правилтехнічної експлуатації 
теплових установок і мереж та інших нормативних документів, щорегулюють відносини сторін у сфері 
теплопостачання. 

Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено ведення 
Антимонопольним комітетом України зведеного переліку природних монополій на підставі реєстрів 

суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються 
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших 
сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання 
природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції 
такого регулювання до створення зазначених комісій.Відповідно до пункту 4 Порядку складання та 
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Комітету 
від 28.11.2012 № 874-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за № 2119/22431, 
внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного переліку здійснюється Комітетом на підставі 

реєстрів, отриманих від Міністерства інфраструктури України; Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» входить до числа підприємств, 
які зазначені у зведеному переліку суб'єктів природних монополій, а також є суб’єктом господарювання, 
що здійснює господарську діяльність на ринку транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами у Львівській області та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про 
захист економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у 
територіальних межах Львівської області. Відповідно до наведеного закупівлю даного/ї товару 
(послуги) може бути запропоновано лише певному суб’єкту господарювання, що у свою чергу означає 
відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку. 
 
3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення: 

- Очікувана вартість закупівлі становить – 2 359 400, 00 з ПДВ 
При визначенні очікуваної вартості замовник враховував вимоги та методи визначення очікуваної 
вартості предмету закупівлі, що визначаються відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 
Для визначення вартості предмета закупівлі було враховано величину річних лімітів споживання на 
2023 рік, згідно рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 1289 від 23.12.2022 «Про 

схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 2023 рік для бюджетних установ, які фінансуються з 
бюджету Львівської міської територіальної громади» (https://www8.city-
adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/31E056984C847AF6C2258924003D9F3C?OpenDoc
ument),та діючі тарифи на опалення та функціонування системи опалення, згідно рішення виконавчого 
комітету Львівської міської ради № 1137від 25.11.2022 «Про встановлення ЛМКП «Львівтеплоенерго» 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії та послуги з постачання гарячої води» (https://www8.city-

adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/8430181f66a9286cc22586ae005cdd80/1f882797f1be3c16c225890800
4e90c0?OpenDocument), зокрема із врахуванням запланованих бюджетних призначень на 2023 рік. 
 

 
Уповноважена особа                                                                                                Христина ДЯКУН 
 (підпис, мп)                                                                                                                                                            
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