
  Додаток 2 
           до протоколу №73 від 20.12.22р. 
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 
предмета закупівлі розробка власними та залученими силами проектної документаціїна та проходження експертизи по об’єкту: 
“Реконструкція аварійної  ділянки самопливного каналізаційного колектору від вул. Героїв Чорнобиля до КНС №1А, м.Слов’янськ 
Донецької області” (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування) (відповідно до 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: 
  Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військово-цивільної 
адміністрації Краматорського району Донецької област . 
Код ЄДРПОУ: 44617077, категорія замовника - орган державної влади. 
 
2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі: розробка власними та залученими силами 
проектної документаціїна та проходження експертизи по об’єкту: “Реконструкція аварійної  ділянки 
самопливного каналізаційного колектору від вул. Героїв Чорнобиля до КНС №1А, м.Слов’янськ 
Донецької області” (ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування). 
 
3.Ідентифікатор закупівлі:ID: UA-2022-12-22-022431-a  
4.  Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію України та загострення 
бойових дій на території Слов’янської міської територіальної громади Краматорського району 
Донецької області на території Слов’янської міської територіальної громади було пошкодження  
ділянка самопливного каналізаційного колектору від вул. Героїв Чорнобиля до КНС №1А.                     
З метою відновлення аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору відбулася  
закупівля робіт.Проектування виконується згідно діючих норм і правил. Проектом передбачається; 

Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору, а саме: демонтаж 
існуючого самопливного колектору із пластикової труби Д-600мм; Монтаж нової траси самопливного 
колектору з труб двошарових гофрованих SN8  Ду- 600мм., протяжністю - 237м.п.;.Улаштування 
системи водозниження з ділянки від вул.Героїв Чорнобиля до КНС 1А,  виконується за допомогою 
встановлення пластикових обсадних труб Ду-110мм., і установленням в них голкофільтрів.  
Перекачування води з системи водозниження передбачено насосами в  водозбірник. На трасі 
самопливного колектору встановлюються з/бетонні колодязі діам.. 2000мм, у кількості 8шт.   

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з наявної потреби в умовах воєнного  стану.  
 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відповідно до ДБН А.2.2-3-
2014, додаток Е. 

 5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  
розмір бюджетного призначення: 350 000,00 гривень (триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), 
в т.ч. ПДВ (20%) 58 333,33 грн., визначений відповідно Розпорядження начальника військової 
адміністрації від 20.12.2022 р.№312 та Плану фінансування об'єктів  загального фонду управління 
ЖКГ . 
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:1350 000,00 гривень (триста п'ятдесят тисяч гривень 
00 копійок), в т.ч. ПДВ 58 333,33 грн. 
 
 7.  Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначено відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі".   Очікувана 
вартість робіт по об'єкту розрахована відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження 
кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р.№ 281. Проект організації будівництва 
розроблений на підставі Додаток 1,табл. 3.2 П.4 Настанови № 281 від 01.11.2021р  


