
Обґрунтування доцільності проведення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 – 

65110000-7 «Розподіл води» - (Послуги з централізованого 

водопостачання) 

 

Обґрунтування доцільності 

закупівлі 

Виробнича потреба підприємства в проведенні закупівлі: 

код згідно ДК 021:2015 – 65110000-7 «Розподіл води» - 

(Послуги з централізованого водопостачання) 

Обґрунтування обсягів 

закупівлі 
28000 куб.м. 

Обґрунтування якісних 

характеристик закупівлі 

Згідно потреб підприємства у послугах з централізованого 

водопостачання. 

Обґрунтування очікуваної 

ціни закупівлі 

Відповідно до цін/тарифів на послуги централізованого 

водопостачання 

Обґрунтування вибору 

процедури закупівлі 

Згідно частини першої статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (далі – Закон) переговорна процедура 

закупівлі використовується замовником як виняток і 

відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю 

після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 

договору про закупівлю з одним або кількома учасниками 

процедури закупівлі. 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 

переговорна процедура закупівлі використовується 

замовником як виняток у разі відсутність конкуренції з 

технічних причин, яка має бути документально 

підтверджена замовником. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні 

монополії», природна монополія — це 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 виробляються 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). 

Державний контроль за додержанням законодавства 

про захист економічної конкуренції у сферах природних 

монополій здійснюється Антимонопольним комітетом 

України у відповідності з частиною другою статті 4 Закону 

України «Про природні монополії». 

Виходячи з частини 1 статті 5 Закону України «Про 

природні монополії», діяльність з централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення 

віднесено до сфери діяльності суб’єктів природних 

монополій. 



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі 

– ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ») станом на 30.11.2021 

включено до Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій, складеного відповідно до Порядку складання 

та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 

874-р, розміщеному на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України та єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних 

(https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-

227c40da2eda). 

Відповідно до Зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» 

(код ЄДРПОУ 03327664, адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 

1-а, 01015) є суб'єктом природних монополій, яке займає 

монопольне становище на ринку централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення та має 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

(постанова НКРЕКП від 15.01.2016 № 16).  

 На підставі вищевикладеного, надавати послуги з 

централізованого водопостачання для КП УЗН 

Шевченківського району може тільки ПрАТ «АК 

«КИЇВВОДОКАНАЛ». 

 Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з 

технічних причин на відповідному ринку, договір про 

закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником із застосуванням переговорної процедури 

(скороченої) закупівлі з обраним учасником. 

 

https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda
https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda

