
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності 
впровадження заходу: 

 Придбання комп’ютерного обладнання та периферійних пристроїв 

Існуючий стан об’єкту впровадження заходу: 

Концерн «Міські теплові мережі» надає послуги з опалення та гарячого 
водопостачання по 11 994 об’єктам, у тому числі об’єкти житлової сфери 
3 668, бюджет  - 1 027 об’єктів, релігійні організації – 18 об’єктів та інші 
споживачі – 7 281 об’єкт.  

Мета впровадження: 

Забезпечення робочих місць працівників виробничої служби, 
технічного управління комп’ютерним обладнанням та периферійними 
пристроями для виявлення та усунення порушень у режимі виробництва 
теплової енергії котельнями, аналізу характеру порушень, складання «карти 
поривів» з метою формування планів капітальних ремонтів, виконання 
розрахунків витрат ПЕР та витрат на матеріали для включення до тарифу на 
теплову енергію. 

Опис заходу:  
Заходом передбачає придбання комп’ютерного обладнання та 

периферійних пристроїв з наступними технічними характеристиками: 
№ п/п Найменування та технічні характеристики 

необхідного обладнання 

1 

Монітор: 
Діагональ екрану: 21.5 " 
Підтримка сторін: 16:9 
Технічні характеристики 
Рекомендована роздільна здатність: 1920x1080 (Full HD) 
Час реакції: 5 мс 
Контрастність (статична): 1000:1 
Контрастність (динамічна): 100000000:1 
Яскравість екрану: 200 кд/м2 
Кут огляду по вертикалі: 65 ° 
Кут огляду по горизонталі: 90 ° 
Розмір пікселя: 0.248 мм 
Глибина кольору: 16.7 млн. кольорів 
Входи: D-Sub 
Функціональні можливості: Низьке синє світло 
Настінне кріплення VESA: 100x100 
Гніздо для замка Kensington  
Комплектація: Кабель живлення,  
Посібник по швидкому налаштуванню 
Кабель VGA 
Гарантійний термін 36 місяців від виробника 



№ п/п Найменування та технічні характеристики 
необхідного обладнання 

2 

Мережевий фільтр: 
Довжина кабелю: 3 м 
Кількість розеток:  5 шт. 
Запобіжник: 10А 
Гарантійний термін 12 місяців від виробника 

3 

Системний блок:  
Материнська плата:   
Тип роз'єму:  Integrated CPU 
Чипсет (Північний міст): SoC 
Формфактор:  MiniITX 
Підтримка пам'яті: не менше 2 x DDR3 (DDR4) DIMM 
(повнорозмірний);  
Вбудоване відео: Є 
Вбудований процесор: не гірше/не старіше Intel Celeron N3150, не 
менше 1,60 GHz 
Слоти: не менше 1 x PCIe 
Обсяг оперативної пам'яті: не менше 4 ГБ (1333/1600 МГц) 
Конектор живлення: 1 x 24-pin ATX, 1 x 4-pin ATX 12 В 
Вбудоване аудіо: 7.1-канальний HDA-кодек Realtek ALC887 
Кількість роз'ємів SATA III: не менше 2 
Мережевий порт  LAN 1 Gbit/s : не менше 1 
Жорсткий диск: не менше 500Гб, 7200 об/хв, буфер не менше 16 
Мб 
Корпус та блок живлення:  потужність не менше 300Вт, Mini-
ITX, Кількість відсіків 5.25"1 шт., Кількість відсіків 2.5" 1 шт,  2 x 
USB 3.0 або 3.1,  роз’єми для навушників та мікрофону, вага не 
більше 3,5 кг. 
Періферія: Комплект Genius KM-210, USB Black 

 
З метою виконання заходу “ Придбання комп’ютерної техніки” 

КОНЦЕРНОМ “МТМ” за результатами відкритих торгів: 
- UA-2021-04-30-004106-b  укладено договір на закупівлю з ТОВ НВП 

“УКРТЕХСЕРВІС” від 09.06.2021 №663/2021 (додається); 
- UA-2021-06-18-002788-c  укладено договір на закупівлю з ПП 

“ЛІБРА-ЛАЙН” від 14.07.2021 №753/2021 (додається). 
 
Кількість одиниць обладнання – 11 комплектів. 

 
Очікувана вартість обладнання – 76,28 грн. без ПДВ, у тому числі: 

- за рахунок амортизаційних відрахувань 44,75 грн. без ПДВ.; 
- за рахунок позатарифних (власних) коштів 31,53 без ПДВ. 
 

 








































