
Інформація для публікації на веб-сайті Дніпровської міської ради та її виконавчих органів 
відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів»
Найменування розпорядника коштів КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Замовник:
Назва замовника КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код за ЄДРПОУ 01984636
Місцезнаходження вул. Володимира Антоновича, 65, м. Дніпро, 49006
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати 
зв’язок з учасниками [прізвище, ім’я, по батькові, посада 
та адреса, номер телефону та телефаксу (із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку), електронна 
адреса]

Бурбак Олександр Семенович- Головний енергетик, 
відповідальна особа, тел. (056)770-86-67, 
тел./факс (056) 770-65-03, E-mail: clinic03@ukr.net

2. Номер закупівлі в електронній системі закупівель 
Prozorro

UA-2021-05-20-008347-b

3. Предмет закупівлі:
Вид предмета закупівлі Послуга
Конкретна назва предмета закупівлі Послуги з централізованого водопостачання
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності)

ДК 021:2015:65110000-7 - Розподіл води

4. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі (грн)

677 544,15 грн.

5. Кількість 45 387,47 м.куб.
6. Ціна за одиницю 14,928грн. за 1 м3
7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі

Дана процедура закупівлі була обрана Замовником на підставі пункту 
2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», яким

mailto:clinic03@ukr.net


передбачено, що переговорна процедура закупівлі застосовується 
замовником, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних 
причин. Відповідно до пункту 11 частини 3 статті 7 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України», частини 2 статті 5 Закону України 
«Про природні монополії» та Порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій затвердженого розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р, перелік 
суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua). Статтею 1 Закону України «Про природні 
монополії» встановлено, що природна монополія - стан товарного ринку, 
при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за 
умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 
виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на 
одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари 
(послуги), що виробляється суб’єктами природних монополій, не можуть 
бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим 
попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари 
(послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Станом на 30.04.2021 на веб- 
сайті Антимонопольного комітету України розміщено Зведений перелік 
суб’єктів природних монополій, відповідно до якого Комунальне 
підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за адресою: 
49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 03341305, є 
суб’єктом природних монополій у сфері централізованого водопостачання в 
м. Дніпро. На території м. Дніпро де знаходяться об’єкти ГУНП в 
Дніпропетровській області (Апарат), розташовані діючі інженерні мережі 
лише Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської 
ради. Згідно з ліцензією Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Комунальне 
підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради провадить 
господарську діяльність у таких ліцензійних видах, як централізоване 
водопостачання та водовідведення. Враховуючи викладене та у зв’язку з
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тим, що послуги з централізованого водопостачання на об’єкти ГУНП в 
Дніпропетровській області (Апарат) в м. Дніпро можуть бути надані тільки 
певним виконавцем, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 
України «Про публічні закупівлі», а саме, у зв’язку з відсутністю 
конкуренції з технічних причин, можна стверджувати, що послуги з 
централізованого водопостачання протягом 2021 року можуть бути надані 
виключно Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпровської 
міської ради за відсутності при цьому альтернативи. Таким чином, 
вбачаються підстави для проведення переговорної процедури закупівлі 
(скорочена) послуги з централізованого водопостачання, код за ДК 
021:2015: 65110000-7 - Розподіл води - з Комунальним підприємством 
«Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.


