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З метою забезпечення та здійснення функцій НСЗУ було здійснено закупівлю та встановлено (змонтовано, 
налаштовано) пульту центрального спостереження (ПЦС), пультова охорона. Пультова охорона – це комплекс 
технічних засобів охорони та передачі тривожних сигналів на ПЦС. У разі спрацювання встановленої сигналізації 
тривожний сигнал надходить на пульт центрального спостереження, на моніторі у оператора миттєво з’являються 
відомості про тип тривоги, ПЦС відповідає сучасним потребам та має крипостійкий протокол обміну, дублюючі 
GPRS/GSM канали зв’язку, забезпечує передачу до центрального пульту охорони повної інформації про стан 
об’єкту, що охороняється, а також службові повідомлення щодо технічного стану та стану каналів зв’язку та розряду 
батареї.
Виключно поліція охорони має право застосовувати вогнепальну зброю для виконання функцій. З метою 
забезпечення виконання функцій охорони НСЗУ, Управлінням поліції охорони надаються послуги з спостереження 
за станом засобів сигналізації та здійснюють обслуговування встановленої апаратури, що забезпечує якісну та 
безперебійну роботу. Система тривожної (охоронної) сигналізації – система, яка призначена для функціонування в 
конкретних умовах та виготовлена за спеціальним замовленням (визначена Замовником та погоджена з 
Виконавцем), та ручної системи тривожної (охоронної) сигналізації  - система, режим тривоги якої задають або 
вимикають ручним або іншим неавтоматизованим способом. 
Крім того, відповідно до частини 2 статті 6 Закону України “Про охоронну діяльність” перелік окремих особливо 
важливих об’єктів права державної власності охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та 
організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів  України. Згідно з пунктом 19 статті 23 
Закону України “Про Національну поліцію” встановлено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань 
здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими 
нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони. Пунктом 2 Категорій об’єктів 
державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на 
договірних засадах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 р №975 “Про 
затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають 
охороні органами поліції охорони на договірних засадах”, до таких об’єктів віднесені ті, де розміщуються органи 
державної влади. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1101, Національна служба 
здоров’я України є центральним органом державної влади.
Враховуючи вищевикладене, існує потреба здійснити закупівлю послуг спостереження за станом засобів сигналізації 
в Управління поліції охорони в м. Львів у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 
Згідно частини першої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, Переговорна процедура закупівлі 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після 
проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками 
процедури закупівлі. 
Відповідно до пункту другого частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”, переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, зокрема, якщо роботи, товари чи послуги можуть 
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутності конкуренції з 
технічних причин.


