
Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  

«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: 

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 05417503. 

Місцезнаходження замовника: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42. 

Категорія замовника: ч.3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): 
65110000-7 – Розподіл води (централізоване водопостачання); 

90430000-0 – Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення). 

 

Ідентифікатор закупівлі: 
централізоване водопостачання – UA-2022-01-11-000590-b; 

централізоване водовідведення – UA-2022-01-11-000679-b. 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням 

вимог нормативних документів у сфері стандартизації. Відповідно до частини третьої статті 16 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) якість комунальної послуги 

повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та 

договором. Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам 

покладається на виконавця такої послуги. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік, 

становить: 

Централізоване водопостачання 120880,44 грн. з ПДВ. Тариф – 16,164 грн. з ПДВ.  

Розмір плати за абонентське обслуговування 1266,84 грн. з ПДВ. 

Заплановано в бюджетному запиті – 7400 м3. 

Централізоване водовідведення 216546,83 грн з ПДВ. Тариф – 14,22 грн. з ПДВ. 

Розмір плати за абонентське обслуговування 1266,84 грн. з ПДВ. 

Заплановано в бюджетному запиті – 15139,24 м3. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 340000,00 грн 
 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Централізоване водопостачання – тариф на момент проведення переговорів 16,164 грн. з ПДВ. 

Централізоване водовідведення – тариф на момент проведення переговорів 14,22 грн. з ПДВ. 

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – ПрАТ «АК 

«Київводоканал») станом на дату проведення переговорів внесене до Реєстру суб’єктів природних 

монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення НКРЕКП станом на 30.09.2021 та у Зведений перелік суб’єктів природних монополій 

станом на 30.11.2021 на сайті АМКУ за номером 28. 

Орієнтовний обсяг закупівлі на 2022 рік 

Централізоване водопостачання – 7400 м3. 

Централізоване водовідведення – 15139,24 м3. 

Загальна вартість на централізоване водопостачання на 2022 рік складає: 

16,164 * 7400 + 1266,84 = 120 880,44 грн. 

Загальна вартість на централізоване водовідведення на 2022 рік складає: 

14,22 * 15139,24 + 1266,84 = 216 546,83 грн. 


