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ОБҐРУНТУВАННЯ  

застосування переговорної процедури закупівлі під час закупівлі послуги з водопостачання 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143212 

1.3. Місцезнаходження: Україна, 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 66 Житомирська 

область 

 

2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 90430000-1 — Послуги з відведення 

стічних вод «Водовідведення» (джерело фінансування – кошти місцевого бюджету) 

 

    3. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: згідно ст. 13 Закону України «Про 

публічні закупівлі», закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, 

передбачених цією статтею. Оскільки ринок водовідведення, відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про природні монополії», а саме: «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: «відсутності конкуренції з 

технічних причин», враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції на відповідному ринку (в 

тому числі з відсутності конкуренції з технічних причин) єдиним можливим надавачем послуг ДК 

021:2015: 90430000-1 — Послуги з відведення стічних вод є постачальник – природній 

монополіст Акціонерне товариство «Укртранснафта», який займає монопольне становище 

на ринку водовідведення для Васьковицького закладу дошкільної освіти Коростенської 

міської ради Житомирської області  в межах діючих мереж (Закон України «Про природні 

монополії») та входить до Переліку природних монополій області (перелік розміщений на 

сайті Антимонопольного комітету України) для закупівлі послуги може застосовуватись 

переговорна процедура закупівлі. 

4. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (з посилання на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 

застосування процедури закупівлі): відповідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі», враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції на відповідному 

ринку постачання послуг у сфері водовідведення єдиний можливий постачальник – 

природній монополіст Акціонерне товариство «Укртранснафта», який займає монопольне 

становище на ринку централізованого водовідведення для Васьковицького закладу 

дошкільної освіти Коростенської міської ради Житомирської області в межах діючих мереж 

(Закон України «Про природні монополії») та входить до Переліку природних монополій 

області (перелік розміщений на сайті Антимонопольного комітету України) для закупівлі 

товару може застосовуватись переговорна процедура закупівлі. (ідентифікаційний код 

31570412, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська 32/2 ,ПА м. Львів, вул. 

Липинського, 12) 

     Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури 

закупівлі:  

- технічні можливості щодо предмету закупівлі. 

- надання послуг з водовідведення для потреб закладів відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради може відбуватись  відповідно до наявності права доступу до мережі з 

технічних причин, так як Акціонерне товариство «Укртранснафта», є єдиним виконавцем по 

наданню відповідних послуг належної якості та управитель основних засобів на відповідних 

територіях розташування закладу відділу освіти. Відповідно не укладання договору з 

Акціонерним товариством «Укртранснафта», може призвести до негативних соціальних 

процесів та небажаних наслідків, зокрема порушень санітарних правил та норм в 2022р.  
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       Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі. 

- зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному сайті 

Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua та http://www.nerc.gov.ua на сайті НКРЕКП 

від 30.12.2021 року (№46). 
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