
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Філії «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» ТОВ «ІНФОКС» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги з централізованого водопостачання 

надаються в таких обсягах і межах: 

В обсягах, згідно потреби та фінансування 

433,33 куб.м./місяць.  

В межах нормативів якості за ДСанПіН 

2.2.4. – 171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної до споживання 

людиною». 

Термін надання послуг: з 01.12.2021 року по 

31.12.2021 року. 

1.6. Загальний об’єм централізованого 

водопостачання з 01.12.2021 року по 

31.12.2021 року становить 1300,0 куб.м. 
 

 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

 На послуги з централізованого 

водопостачання — 16,44 грн. за 1 м
3
 з ПДВ. 

Загальна сума договору становить 21 372,00 

грн. 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Філії «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» ТОВ «ІНФОКС» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 90430000-0  

«Послуги з відведення стічних вод» 

 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги централізованого водовідведення 

надаються в таких обсягах і межах: 

В обсягах, згідно потреби та фінансування – 

1 733,33 куб.м./місяць або у розмірах 

зазначених в технічних умовах куб.м./місяць 

та проектно-технічній документації та 

визначаються засобами обліку води, 

встановленими на об’єктах СПОЖИВАЧА; 

У межах розрахункових додаткових об'ємів 

дощових і талих стічних вод, визначених у 

пунктах 4.10, 4.11., 4.12. Правил  №190, по 

ДСТУ 3013-95 “Правила контролю за 

відведення дощових і снігових стічних вод з 

територій міст промислових підприємств”, 

ДБН В.2.5.-75:2013 «Каналізація. Зовнішні 



мережі та споруди. Основні положення 

проектування», а також в залежності від 

кількості опадів по даним Гідрометцентру; 

У межах показників якості, встановлених 

для СПОЖИВАЧІВ Правилами № 561.  

Термін надання послуг: з 01.10.2021 року по 

31.12.2021 року. 

Загальний об’єм централізованого 

водовідведення з 01.10.2021 року по 

31.12.2021 року становить 5 200,0 куб. м. 
 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

 Загальна сума договору становить: 

70 636,00 грн.На послуги з централізованого 

водовідведення — 13,584 грн. за 1 м
3
 з ПДВ. 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Комунальне підприємство «Водопостач» Овідіопольської селищної ради 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги надаються Замовнику 

цілодобово, або за затвердженим 

міськвиконкомом графіком згідно норм, або 

за показниками лічильників. 

Загальний ліміт споживання води з 

01.11.2021 по 31.12.2021 рік складає 90 куб. 

м. 
 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

 Загальна сума Договору за послуги з 

централізованого водопостачання на 

поточний рік складає –  1 638,00 грн. 

Тарифи з централізованого водопостачання 

– 18,20 грн./куб. м., з ПДВ. 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Комунальне підприємство «САРАТА КОМУНСЕРВІС» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

Тарифи на послуги встановлюються рішенням 

Саратської селищної ради Саратського району 

Одеської області. 



характеристик предмета закупівлі Загальний ліміт споживання води з 01.10.2021 

по 31.12.2021 рік складає 60 куб. м. 
 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Загальна сума Договору за послуги з 

централізованого водопостачання на поточний 

рік складає –  1 620,00 грн. Тарифи з 

централізованого водопостачання – 27.00 

грн./куб. м., з ПДВ. 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Комунальне підприємство «САРАТА КОМУНСЕРВІС» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 90430000-0  

«Послуги з відведення стічних вод» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Тарифи на послуги встановлюються рішенням 

Саратської селищної ради Саратського району 

Одеської області. 

Загальний ліміт споживання води з 01.10.2021 

по 31.12.2021 рік складає 60 куб. м. 
 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Загальна сума Договору за послуги з 

централізованого водопостачання на поточний 

рік складає –  1 740,00 грн. Тарифи з 

централізованого водопостачання – 29.00 

грн./куб. м., з ПДВ. 
 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
Комунальне виробничо – експлуатаційне підприємство «Подільськводоканал» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Тарифи на послуги встановлюються рішенням 

Саратської селищної ради Саратського району 

Одеської області. 

Загальний ліміт споживання води з 01.11.2021 

по 31.12.2021 рік складає 94,9 м3. 
 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Ціна Договору за послуги з централізованого 

водопостачання з 01.11.2021 року по 31.12.2021 

року складає (94,9 м
3
): 3 415,00 грн Тарифи з 

централізованого водопостачання – 35,97 

грн./куб. м., з ПДВ. 
 

 

 



 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
Комунальне виробничо – експлуатаційне підприємство «Подільськводоканал» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 90430000-0  

«Послуги з відведення стічних вод» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Тарифи на послуги встановлюються рішенням 

Саратської селищної ради Саратського району 

Одеської області. 

Загальний ліміт споживання води з 01.10.2021 

по 31.12.2021 рік складає 170,6 м
3  

 

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Ціна Договору за послуги з централізованого 

водовідведення з 01.10.2021 року по 31.12.2021 

року складає (170,6 м
3
/рік): 3 550,08 грн. Тарифи з 

централізованого водопостачання – 20,81 грн. за 

1 м
3
 з ПДВ. 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

КП «Роздільнянський міський водоканал» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги надаються Водоканалом Споживачеві 

у межах нормативів якості за ДСанПІН 2.2.4. – 

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної до споживання людиною». 

Пунктів 4.11.,4.12. Правил користування 

системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України, затверджених Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 27 червня 2008 року 

№ 190 (зі змінами та доповненнями) (далі- 

Правила №190), по ДСТУ 3013-95 «Правила 

контролю за відведенням дощових і снігових 

стічних вод з території міст промислових 

підприємств», ДБН В.2.5.-75:2013 

«Каналізація». Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування», а також в 

залежності від кількості опадів по даним 

Гідрометцентру.  

Загальний ліміт водопостачання з 01.10.2021 



по 31.12.2021 року складає 150 м.куб  

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Загальна сума Договору за послуги з 

централізованого водопостачання на поточний 

рік складає –  4 125,00 грн. Тарифи з 

централізованого водопостачання – 27,50 грн. 

за 1 куб.м. 
 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

КП «Роздільнянський міський водоканал» 

 

Назва предмету закупівлі 

 

ДК 021:2015 65110000-7  

«Розподіл води» 

 

 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Послуги надаються Водоканалом Споживачеві 

у межах нормативів якості за ДСанПІН 2.2.4. – 

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної до споживання людиною». 

Пунктів 4.11.,4.12. Правил користування 

системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України, затверджених Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 27 червня 2008 року 

№ 190 (зі змінами та доповненнями) (далі- 

Правила №190), по ДСТУ 3013-95 «Правила 

контролю за відведенням дощових і снігових 

стічних вод з території міст промислових 

підприємств», ДБН В.2.5.-75:2013 

«Каналізація». Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування», а також в 

залежності від кількості опадів по даним 

Гідрометцентру.  

Загальний ліміт водовідведення з 01.10.2021 по 

31.12.2021 року складає 150 м.куб  

 

Обгрунтування очікуваної вартості 

предмета закупівлі, розмір бюджетного 

призначення 

Загальна сума Договору за послуги з 

централізованого водопостачання на поточний 

рік складає –  898,50 грн. Тариф на послуги з 

централізованого водовідведення на момент 

укладання Договору складає: 5,99 грн. за 1 

куб.м. 

 

 

 

 

 



 


