
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР  

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)»  

 

вул. Панікахи, 95, м. Дніпро, 49041, тел. (050) 324-26-03 

e-mail:  shevtz.dnepr@ gmail.com ,  код ЄДРПОУ 42920331 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016               

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»                                          

(зі змінами) 

1. Найменування замовника: Комунальна установа «Дніпровський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Дніпровської міської ради. 

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 

ЄДРПОУ 42920331. 

3. Місцезнаходження замовника: 49041, Україна, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Панікахи, 95. 

4. Категорія замовника: розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. 

5. Назва предмету закупівлі: Централізоване водовідведення. 

6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:                              

ДК 021:2015: 90430000-0 «Послуги з відведення стічних вод». 

7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 220 м3. 

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

м. Дніпро вул. Космічна, 9 

м. Дніпро, вул. Романа Шухевича, 28/32 

м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 16 

9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура,              

UA-2022-10-18-008328-a. 

10. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Ціна за одиницю товару визначається згідно з тарифами на 

послуги водопостачання на підставі постанови НКРЕКП № 2848 від 22 

грудня 2021 року. Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водовідведення (населення багатоквартирних та 

приватних будинків, бюджетні установи / організації та юридичні особи) 

тариф становить 13,20 грн. (з ПДВ) за 1 м3. Прогнозована загальна вартість 

закупівлі послуг з централізованого водопостачання складає: 3 125,28 грн.,             

з ПДВ 

11. Розмір бюджетного призначення: згідно кошторисного призначення.  
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12. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

12.1. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.   

Підстава: Відсутність конкуренції з технічних причин.  

12.2. Обґрунтування: Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ регулюється діяльність 

суб’єктів природних монополій у таких сферах: централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення. Відповідно до частини 2 

статті 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р.                         

№1682-ІІІ зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться 

Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів 

природних монополій у сфері житловокомунального господарства, що 

формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг, а в інших сферах, у яких діють суб’єкти 

природних монополій, — національними комісіями регулювання природних 

монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що 

здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. 

Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 

(https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-

monopolij), встановлено, що Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» 

Дніпровської міської ради включено до зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій на території Дніпропетровської області 

(розпорядження АМКУ від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження 

Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій»). Зважаючи на вищенаведене, отримання послуг з 

централізованого водопостачання від інших постачальників неможливе. 

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону замовники можуть застосовувати 

переговорну процедуру закупівлі як виняток та відповідно до умов, 

визначених у частині 2 статті 40 Закону. Враховуючи вищенаведене, 

Закупівля може бути здійснена на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) «якщо роботи, товари 

чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 

суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме відсутність 

конкуренції з технічних причин».  

12.3. Якісні та технічні характеристики закупівлі: Загальний обсяг закупівлі 

протягом жовтня-грудня 2022 року становить 220 м3. 

12.4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики розроблені відповідно до наявної потреби 

замовника у забезпеченні централізованого водовідведення будівель та 

структурних підрозділів КУ «ДМТУСО (НСП)» ДМР.  
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