
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):   
Послуг з розподілу води (послуги з централізованого водопостачання) (Код за ДК 

021:2015: 65110000-7 Розподіл води) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-25-003419-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 561 248,00 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
З метою належного забезпечення функціонування комплексу споруд Національної 

академії внутрішніх справ виникла необхідність у закупівлі послуг з розподілу води (послуги 

з централізованого водопостачання). 

На даний час Національна академія внутрішніх справ підключена до розподільних 

мереж Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал». Згідно із 

зведеним переліком суб’єктів природних монополій від 31.01.2021, розміщеного на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) 

відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р 

«Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій» підприємство ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 

03327664), що здійснює постачання води для комунально-побутових потреб підприємств та 

організацій м. Києва належить до суб'єктів природних монополій (№ з/п 28) та має ліцензію 

на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення (постанова НКРЕКП від 15.01.2016 № 16). Підключення до інших джерел 

водопостачання та водовідведення не обґрунтовано технічними можливостями та призведе до 

значних не раціональних витрат бюджетних коштів.  

Зважаючи на вищевикладене та з метою створення нормальних умов праці та 

функціонування Національної академії внутрішніх справ, закупівлю послуг з розподілу води 

(послуги з централізованого водопостачання) доцільно провести за переговорною процедурою 

закупівлі, враховуючи відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи 

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: 1) Закон України «Про Природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III; 2) 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій»; 3) Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщених на офіційному 

сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua; 4) Постанова НКРЕКП від 

15.01.2016 № 16 «Про переоформлення ліцензії на централізоване водопостачання та 

водовідведення, виданої ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»» 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для послуг з розподілу води (послуги з централізованого водопостачання), 

визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, становить  1 561 

248,00 грн з ПДВ. Запланований обсяг – 117000куб.м  

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 



Розрахунок очікуваної вартості товару щодо послуг з розподілу води (послуги з 

централізованого водопостачання) у сумі 1 561 248,00 грн з урахуванням ПДВ сформований 

на підставі аналізу обсягів зазначеного товару, отриманих замовником у минулих роках та 

тарифів постачальника. 


