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Обгрунтування технічних та якісних характеристик  
закупівлі послуг з централізованого водопостачання 

  

 

 Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 ЗУ "Про публічні закупівлі" (далі – Закон) переговорна 

процедура закупівлі використовується замовником як виняток, (відсутність конкуренції з 

технічних причин) і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з 

учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Замовник під 

час проведення переговорів не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік 

документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким 

критеріям, у разі закупівлі послуг з централізованого водопостачання, відповідно до ч.3 

ст.40 Закону 

 Враховуючи вищезазначене, слід зауважити присутнім, що переговорна процедура 

закупівлі, з самого початку і до моменту, що передує укладенню договору між 

Управлінням ОКМС та КП "Нивотрудівське" про закупівлю послуг з централізованого 

водопостачання здійснюється у спосіб та строки визначені чинним законодавством 

України у сфері державних закупівель, та у відповідності до Цивільного та 

Господарського кодексів України. 

  Тому, задля запобігання негативних наслідків діяльності закладу у випадку не 

укладання договору, запропоновано провести переговорну процедуру з КП 

"Нивотрудівське",  та оприлюднити інформацію про намір про укласти договір. 

  На даний час КП "Нивотрудівське" здійснює надання послуг централізованого 

водопостачання окремим категоріям споживачів, в тому числі установам та організаціям, 

що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, керуючись ст.28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.10 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження 

Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності». 

З технічних причин  надання послуг з централізованого водопостачання для потреб 

Володимирівської гімназії-філії Апостолівського ліцею Апостолівської міської ради може 

бути забезпечено КП "Нивотрудівське", як єдиним надавачем послуг з централізованого 

водопостачання в Дніпропетровській області, що станом на 01.02.2022 року. на сайті 

Антимонопольного комітету України значиться за номером 3292, 

/https://amcu.gov.ua/zvedenij-perelik-subyektiv-prirodnih-monopolij/  у зведеному 

переліку природних монополій. 

 Між представниками Замовника і Учасника відбулося обговорення стосовно 

погодження обсягів та вартості предмета закупівлі: 500 кубічних метрів на загальну суму 

12 400,00 грн (дванадцять тисяч чотириста грн 00 коп), з ПДВ. 

 Визначено місце надання послуги: 53812, Україна, Дніпропетровська область, 

с.Володимирівка,  вул.Шкільна, 200. 
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