
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «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: Донбаська державна машинобудівна академія, юридична особа, яка забезпечує потреби 

держави або територіальної громади; 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 

72; код ЄДРПОУ 02070789. 

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):  ДК 021:2015 

код 90510000-5: «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» (послуги з поводження з 

побутовими відходами). 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: спрощена закупівля, унікальний номер:                           

UA-2022-01-05-003203-c 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

51 356,51 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним 

аналізом про середньомісячні показники накопичення твердих побутових відходів замовника за 

попередній аналогічний період та згідно з тарифом, визначеним Рішенням Виконавчого комітету 

Краматорської міської Ради від 04 серпня 2021 р. №989, який становить 144,95 гривень за 1 куб. метр з 

ПДВ. Обсяг закупівлі – 354,305 куб. метр. 

Розрахунок 

обсягів та вартості послуги 

№ 

п/п 
вид відходів  джерело утворення відходів 

одиниця розрахунку 

норма надання 

послуг з 

вивезення 

побутових 

відходів, м3 на 

рік 

обсяг надання 

послуг з 

вивезення 

побутових 

відходів на рік 
найменування  кіл-ть 

1   Б. Машинобудівників, 34 

ТПВ адміністративні та громадські 

установи та організації 

1 робоче 

місце 
220 0,665 

146,300 

  вищій навчальний заклад 1 студент 600 0,166 
99,600 

  гуртожиток на 1 місце 180 0,60225 108,405 

            

  Разом обсяг, м3:       354,305 

  Тариф з 01.09.21       144,95 

  Разом грн без ПДВ:       42797,09 

    ПДВ       8559,42 

    Разом грн з ПДВ:       51356,51 

 
  Розрахунок   обсягів    послуг  проведено   на  підставі  норм,  затверджених   Рішенням   Виконавчого   комітету  

Краматорської    міської    ради   від   20.11.2019   року   №1011  «Про  затвердження  норм  надання  послуг  з  

вивезення твердих  побутових  відходів"  (зі змінами)   та   тарифів   на  послуги   з   поводження  з   твердими  

побутовими  відходами,  встановлених   Рішенням   Виконавчого   комітету   Краматорської    міської   ради   від    

04.08.2021   року   № 989    «Про встановлення   тарифу   на  послуги   з   поводження   з   твердими   побутовими  

відходами,  які  надаються   Комунальним автотранспортним  підприємством  052810  та  визначення  одиниці 

виміру обсягу наданих послуг"  



5. Розмір бюджетного призначення: 51 356,51 грн. з ПДВ згідно з кошторисом ДДМА на 2022 рік.  

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Термін постачання — з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. 

Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами. 

Якість послуг повинна відповідати Закону України «Про житлово-комунальні послуги» в новій 

редакції від 01.05.2019 та Правилам надання послуг з поводження з побутовими відходами, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 із змінами, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 318 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Виконавець вивозить тверді відходи за «контейнерною схемою» з 7.00 до 21.00 години. 

Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно 

справні 4 контейнери місткістю 0,6 куб. метрів та 2 контейнери місткістю 0,5 куб. метрів, що 

належать споживачеві. 

Завантаження твердих побутових відходів з контейнерів здійснюється виконавцем. 

Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для 

перевезення відходів, визначаються виконавцем. 

 

Уповноважена особа,      __________________ Сергій КАРНАУХ  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 


