
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 745 25 95, e-mail: socialpolitika@dmr.dp.ua

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 замовника: Департамент соціальної політики Дніпровської міської 
ради
2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 40506080.
3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. 
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75.
4. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування.
5. Назва предмету закупівлі: Послуги з централізованого водовідведення (ДК 
021:2015 - 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод).
6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
код ДК 021:2015: 90430000-0 «Послуги з відведення стічних вод».
7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шевченка,11.
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Закупівля без використання електронної системи: ІІА-2023-02-13-006355-а
П.п.5 пунктом 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” , на період дії 
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 
№ 1178, зокрема, передбачено, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з 
поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з 
поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, 
вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без 
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, 
коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 
певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з 
технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником. 
Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради займає 
монопольне становище на ринку надання послуг водопостачання та водовідведення у 
місті Дніпро (№ 2 у зведеному переліку суб’єктів природних монополій станом на 
31.12.2022р.). Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» від 
20.04.2020 року № 1682-ІІІ передбачено, що перелік суб'єктів природних монополій 
складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік 
суб'єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету в установленому порядку. При цьому, відповідно до статті 13 вказаного Закону 
національні комісії регулювання природних монополій, зокрема складають і ведуть 
реєстри суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього 
Закону. Згідно з наведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеному на
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офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua. 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ відноситься до суб’єктів природних монополій у Дніпропетровській 
області. Враховуючи монопольне становище КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» за відсутності альтернативи вибору, Замовник укладає договір 
про закупівлю з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДНІПРОВОДОКАНАЛ», на 
підставі п.п.5 пункту 13 Особливостей, а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть 
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 
наявності відсутності конкуренції з технічних причин.
Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
З 180,72 грн. 00 коп. (Три тисячі сто вісімдесят грн., 72 коп.). Визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 
закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а 
саме: згідно п.1 ч.І розділу III наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020 р. №275, із

Очікуване споживання на 2023 рік -  230 м3. Тарифи у відповідності до Постанови від 
22.12.2021р. №  2848 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення Комунальному підприємству 
«Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради» становлять: тариф на централізоване 
водовідведення -  13,20 грн з ПДВ. та плата за абонентське обслуговування юридичної 
особи у багатоповерхових будинках -  12,06 грн. з ПДВ. Загальна вартість предмета 
закупівлі на 2023 рік -  3180,72 грн з ПДВ, складається з вартості послуг з
централізованого водовідведення 230 *  13,20 =  3036,00 грн., та розміру плати за 
абонентське обслуговування із розрахунку 12,06*12 міс. =  144,72 грн. з ПДВ на рік. 
Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з 
рішенням міської ради від 14.12.2022р. №  2/31 «Про бюджет Дніпровської місько! 
територіальної громади на 2023 рік». По КПКВК МБ 0810160 (Керівництво і управління 
у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних 
громадах) (КЕКВ 2272).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Термін надання послуг до 31.12.2023року.

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними характеристиками 
має відповідати вимогам та потребам замовника. Конкретне найменування закупівлі 
Послуги з централізованого водовідведення (ДК 021:2015 - 90430000-0 Послуги з 
відведення стічних вод ), код ДК 021:2015: 90430000-0 «Послуги з відведення стічних 
вод». Місце поставки, надання послуг: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
вулиця Шевченка,11. Строк поставки: Цілодобово з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно. 
Технічні та якісні характеристики встановлюються відповідно до Постанови Кабінет 
Міністрів України від 5 липня 2019 р. №  690 (зі змінами) «Про затвердження Правил 
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення», нормами Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 09.11.2017 №  2189-VII (зі змінами та доповненнями), які встановлюють 
правові, економічні та організаційні принципи діяльності в сфері надання послуг.

змінами.

Загальні відомості

Уповноважена особа департаменту

http://www.amc.gov.ua

