
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі UA-2022-02-08-013635-b 

 

 

1. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-02-08-013635-b 

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

2.1. найменування Замовника: Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 

2.2. місцезнаходження: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008; 

2.3. ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 25255072; 

2.4. Категорія замовника: Згідно п.1ч. 1 ст.2 Закону. 

3. Найменування предмету закупівлі: Послуги з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення, код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води, 

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

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Водопостачання: 600 

м. куб./ місяць, водовідведення 60 м. куб./ місяць, дощових ( талих) стічних вод: 296 м. 

куб./ місяць. 

5. Ціна на послугу -  з централізованого водопостачання 17,292 (з ПДВ) за 1 куб. м. 

                                - з централізованого водовідведення 8,592 (з ПДВ) за 1 куб. м. 

6. Очікувана вартість закупівлі: 217 885 грн. (двісті сімнадцять тисяч вісімсот 

вісімдесят п’ять гривень) в тому числі ПДВ.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення 

визначений відповідно до розрахунків видатку до кошторису затвердженого на 2022 

рік.  

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, затверджених Постановою НКРЕКП від 16.06.2016 

№ 1141 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення». 

7. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

8. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2022. 

10. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до послуги:  

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними характеристиками 

має відповідати вимогам та потребам замовника. 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 з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

11. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 100% Післяплата: 

Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем 

до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та 

з урахуванням раніше перерахованих коштів.  



12. Підстава застосування переговорної процедури: п.2 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні 

закупівлі»: відсутність конкуренції з технічних причин.  

13. Обґрунтування застосування переговорної процедури: Враховуючи статті 4 та 11 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закону), Положення про 

уповноважену особу, що затверджене наказом Управління майном спільної власності 

Львівської обласної ради від 31.12.2022 №156 та зважаючи на необхідність своєчасно 

отримувати послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення слід прийняти рішення щодо застосування переговорної процедури 

закупівлі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»: «2. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:2) 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 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: централізованого водопостачання, 

централізованого 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 житлово-комунального 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 (опублікованого 25 січня 2022 року, станом на 31.12.2021), розміщеного на 

офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (https://amcu.gov.ua/), 

встановлено, що всіх Учасників переговорної процедури включено до зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій. Отже, послуги з централізованого 

водовідведення та водопостачання можуть бути надані виключно суб’єктами 

природних монополій на відповідній території у зв’язку з відсутністю конкуренції з 

технічних причин. Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» 

(79017, Львівська обл., місто Львів, вул..Зелена, будинок 64) включено до реєстру 

суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення та здійснює таку діяльність на 

відповідній території, що підтверджується інформацією у реєстрі суб’єктів природних 

монополій у сферах централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення станом на 31.12.2021.  

 

 

 

 

 

 

 


