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ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель  

при управлінні освіти виконавчого комітету  

Нововолинської міської ради Волинської області 

 

13.01.2022 р.                              № 10                         м. Нововолинськ                                                                                                     

 

Враховуючи статті 3, 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(далі – Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом 

управління освіти від 04.01.2021 р. № 12   

Відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710                                

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предметів закупівель: 

1.1.  «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго»  

Нововолинської міської ради. 

1.2. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплопостач». 

1.3. «Послуги з централізованого водопостачання» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 65110000-7 Розподіл води) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» 

Нововолинської міської ради. 

1.4. «Послуги з централізованого водовідведення» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 90430000-0 – Послуги з відведення 

стічних вод) на 2022 рік. Учасник – Комунальне підприємство 

«Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради. 

2. Оприлюднити обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предметів закупівель, зазначених в п.1. цього Протоколу на власному                  

веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури 

закупівель. 

 

 

 

Уповноважена особа                                                                     Валентин БОБАК 
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Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710                                

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, його категорія:  

1.1. Найменування: Управління  освіти виконавчого комітету 

Нововолинської міської ради Волинської області;  

1.2. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, місто 

Нововолинськ, проспект Дружби, 27;  

1.3.   Код за ЄДРПОУ: 02141696;  

1.4. Категорія: органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

 

2. 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):  

2.1. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго»  

Нововолинської міської ради; 

2.2. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплопостач»; 

2.3. «Послуги з централізованого водопостачання» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 65110000-7 Розподіл води) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» 

Нововолинської міської ради; 

2.4. «Послуги з централізованого водовідведення» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 90430000-0 – Послуги з відведення 

стічних вод) на 2022 рік. Учасник – Комунальне підприємство 

«Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради. 

 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

3.1. Якість предмету закупівлі повинна відповідати стандартам, 

технічним умовам, нормам та положенням, установленим: ДСТУ, Законами 

України та іншими нормативно-правовими актами, діючими на території 

України, які регулюють якість Товару, Послуги, а саме:  
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3.1.1 Законом України «Про питну воду та питне водопостачання»                   

N 2918-III від 10 січня 2002 року (в редакції від 16.10.2012 р. № 5459-V; 

3.1.2. Законом України «Про житлово-комунальні послуги»; 

3.1.3. «Правилам надання населенню послуг централізованого опалення 

та постачання гарячої води»,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2005 № 630; 

3.1.4. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», затвердженими Наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 12.05.2010 № 400; 

3.1.5. «Правилами надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 № 630. 

 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

4.1. Розмір бюджетного призначення згідно предмету закупівлі: 

4.1.1. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго»  

Нововолинської міської ради; 

4.1.2. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплопостач»; 

4.1.3. «Послуги з централізованого водопостачання» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 65110000-7 Розподіл води) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» 

Нововолинської міської ради; 

4.1.4. «Послуги з централізованого водовідведення» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 90430000-0 – Послуги з відведення 

стічних вод) на 2022 рік. Учасник – Комунальне підприємство 

«Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради відповідає 

розрахунку видатків до кошторису Замовника на 2022 рік (загальний фонд) за 

КПКВК:   

- 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах;    

- 0611010 Надання дошкільної освіти;    

- 0611021Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти;     

- 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми;    

- 0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; 

 - 0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету;    

- 0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників;    
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- 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл .   

  

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

5.1. Очікувана вартість предмета закупівлі становить суму в розмірі:                             

5.1.1. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськтеплокомуненерго»  

Нововолинської міської ради складає 17 174 160,00 грн. грн. (Сімнадцять 

мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто шістдесят гривень нуль копійок) з 

ПДВ, у тому числі, вартість обсягу Послуг (плата за абонентське 

обслуговування за 12 місяців, з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р.) який планується 

до закупівлі у 2022 році – 244,80 грн. (Двісті сорок чотири гривні вісімдесят 

копійок) з ПДВ;    

5.1.2. «Теплова енергія» (— 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV): 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) на 2022 

рік. Учасник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплопостач» 

складає 4 165 400,00 грн. грн. (Чотири мільйони сто шістдесят п’ять тисяч 

чотириста гривень нуль копійок) з ПДВ;   

5.1.3. «Послуги з централізованого водопостачання» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 65110000-7 Розподіл води) на 2022 

рік. Учасник – Комунальне підприємство «Нововолинськводоканал» 

Нововолинської міської ради складає 472 650,00 грн. (Чотириста сімдесят дві 

тисячі шістсот п’ятдесят гривень нуль копійок) з ПДВ;   

5.1.4. «Послуги з централізованого водовідведення» (— 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 

«Єдиний закупівельний словник» (CPV): 90430000-0 – Послуги з відведення 

стічних вод) на 2022 рік. Учасник – Комунальне підприємство 

«Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради складає 430 690,00 

грн. (Чотириста тридцять тисяч шістсот дев’яносто гривень нуль копійок) з 

ПДВ;   

5.2. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням 

вартості за одиницю Товару та Послуг згідно тарифів на теплову енергію, а 

також, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 

затверджених відповідними рішеннями виконавчого комітету Нововолинської 

міської ради Волинської області. 


