
 
 

Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

      З метою забезпечення безперебійної роботи навчальних корпусів та 
гуртожитку Одеського фахового коледжу транспортних технологій плануємо 
провести закупівлю без використання електронної системи закупівель 
Відповідно до абзацу 4 п.п 5 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від  
12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення 
публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених 
Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму 
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування» придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з 
поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, 
послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. 
гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може 
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного 
каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть 
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з 
технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником.а саме: 

- ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води ; 
- ДК 021:2015: 90430000-0 – Послуги з відведення стічних вод. 
Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 

характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника. 
  

Конкретне 
найменування 
закупівлі 

    Розподіл води, послуги з відведення стічних вод 

Код ДК 
021:2015 

  ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води ; 
  ДК 021:2015: 90430000-0 – Послуги з відведення стічних    

вод. 
 

Джерело  
фінансування 

   КПК 0611101 загальний фонд місцевого бюджету – 
194000,00 грн.; 

   КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого бюджету – 
42387,52 грн.; 

Місце поставки    м.Одеса, пл. Олексіївська,17,пл Олексіївська,17б, 
   вул. Степова 2/4 

Строк поставки   Цілодобово: протягом 2023року  
 

        ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал" є єдиною компанією, яка надає 
послуги з централізованого  водопостачання (постачання, оброблення та 
розподіл потоків холодної питної води трубопроводами) та централізованого  
водовідведення (каналізаційні послуги) у місті Одесі. ТОВ "Інфокс" філія  



 
"Інфоксводоканал" входить до зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій на ринку послуг з централізованого водопостачання та  
централізованого водовідведення  в м. Одесі, що підтверджується листом 
 № 100-29.2/02-6294е від 27.12.2022р. від Антимонопольного комітету 
України. 
         У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та з метою забезпечення 
безпеки відповідних суб’єктів господарювання, відкритий доступ до зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій наразі тимчасово обмежено. 
         Таким чином, на сьогоднішній день законодавством передбачена 
можливість укладення прямого договору без проведення процедур закупівлі. 
        З огляду на викладені обставини запропоновано закупівлю 
 ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води ; ДК 021:2015: 90430000-0 – 
Послуги з відведення стічних вод здійснити шляхом застосування закупівлі 
без використання електронної системи закупівель у постачальника ТОВ 
"Інфокс" філії "Інфоксводоканал". 
       Технічні та якісні характеристики встановлюються на підставі норм 
Закону України «Про питну воду та питне водопостачання та 
водовідведення» від 10.01.2002 р. №2918-ІІІ, Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги» № 2189- VІІІ від 09.11.02017 р., Правилами 
технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених 
пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 5 липня 19954 року № 30 із 
змінами і доповненнями, Правилами 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, 
ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для 
споживання людиною». 

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі тарифів ТОВ 
«ІНФОКС» 
1. Навчальні корпуси та гуртожиток Одеського фахового коледжу 
транспортних технологій 

    Бюджетні установи та організації 
 - на послуги централізованого водопостачання – 17,916 грн. за 1 куб.м. 
- на послуги централізованого водовідведення – 17,244 грн. за 1 куб.м. 
     Орієнтовна (очікувана) вартість ціни  закупівлі послуг  на  2023 рік 
становить 236387,52 грн. (Двісті тридцять шість тисяч триста вісімдесят сім 
грн. 52 коп.) з них: 
- централізованого водопостачання - 6504 куб.м.  х 17,916 грн.  = 116525,66 
грн. 
- централізованого водовідведення  -  6804 куб.м.. х 17,244грн.  = 117328,18 
грн. 
- плата за абонентське обслуговування – 3 об’єкти х 70,38 грн.     =2533,68 грн.  
 
                                                                                    

      Уповноважена особа                                            В’ячеслав АБРАМОВИЧ 
 


