
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:  
код ДК 021:2015 65110000-7 – Розподіл води (послуги з централізованого водопостачання): лот 1 – 

послуги з централізованого водопостачання для бюджетних установ; лот 2 – послуги з 

централізованого водопостачання для населення. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у відповідності до 

норм чинного законодавства, відсутність конкуренції з технічних причин обґрунтована наступним 

чином:  

«Централізоване водопостачання в м. Суми здійснює Комунальне підприємство 

«Міськводоканал» Сумської міської ради, у зв’язку з чим надання таких послуг іншими суб’єктами 

господарювання є на сьогодні неможливим. Відповідно до Закону України «Про природні монополії» 

від 20.04.2000 р. № 1682-III, розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. 

№ 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій», «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р.» 

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради є суб’єктом природних 

монополій і займає монопольне становище на території Сумської області з централізованого 

водопостачання. Враховуючи вищевикладене, єдиною можливою організацією, яка може 

здійснювати централізоване водопостачання за місцезнаходженням об’єктів (будівель, споруд) 

СумДУ є Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради. Також, відповідно до 

пункту 2 частини 2 статті 40 Закону найбільш прийнятною процедурою для проведення даної 

закупівлі є переговорна процедура закупівлі оскільки, послуги з централізованого водопостачання 

можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання - Комунальним підприємством 

«Міськводоканал» Сумської міської ради у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з 

підстав визначених пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону: - Закон України «Про природні монополії» 

від 20.04.2000 р. № 1682-III; - розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. 

№ 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій»; - Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3 865 730,40 грн з ПДВ і визначена 

відповідно до затвердженого тарифу на послуги з централізованого водопостачання та обсягу послуг 

на 2022 рік в розмірі 241 850 м3 (лот 1 – 60 850 м3, лот 2 – 181 000 м3).  

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану. В Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на послуги з централізованого водопостачання. Затвердженим кошторисом 

встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття 

бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом 

своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 


