
Найменування замовника:  

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 

об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 

Місцезнаходження замовника:  

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000  

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Централізоване водопостачання (65111000-4) (ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

закупівля без використання електронної системи UA-2022-12-30-005522-a 

 

Обсяги: 40 000 м.куб. 

Розрахунок здійснений на підставі фактичних показників минулого бюджетного року з 

урахуванням запланованих поточних завдань, потреб та у межах очікуваних обсягів 

фінансування на 2023 рік. 

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування: 

794 667,60 грн. з ПДВ, в тому числі: 

– кошти місцевого бюджету: 

32 284 м.куб  х 19,86 грн. = 641 160,24 грн. – послуги водопостачання 

(9,30 грн. + 13,00 грн.) х 12 міс. = 267,60 грн. – абонентське обслуговування за адресами, вул. 

Заводська, 9 та вул. 40р. Перемоги, 11 м. Ковеля. 

– власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства): 

7 716 м.куб  х 19,86 грн. = 153 239,76 грн. 

Тариф (ціна за одиницю) на послугу з централізованого водопостачання з 01.01.2023р. – 19,86 

грн. з ПДВ (згідно рішення виконавчого комітету Ковельської міської ради "Про встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення" №362 від 

08.12.2022р.) 

 

Технічні та якісні характеристики: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені відповідно до потреб 

Замовника та з урахуванням Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону 

України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 16.10.2020 року 

№ 2918-III, Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, 

Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України № 190 в редакції від 19.04.2021 року, Державних 

санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), ТУ, ДСТУ та інших нормативно-правових актів України. 
 


