
Інститут електродинаміки Національної 

академії наук України 
03057. м. Київ пр.-т Перемоги,56, тел. (044) 366-26-25, 

код ЄДРПОУ 05417236 

У відповідності до Постанови № № 1266 КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п.З "з метою 

ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення обґрунтування 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру 

бюджетного призначення на власному веб-сайті. (оприлюднюється на виконання постанови КМУ 

№ 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

та/або розміру бюджетного призначення та застосування переговорної процедури закупівлі. 

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2022-01-11-001369-с 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ НАН УКРАЇНИ 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05417236 

1.3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ проспект Перемоги, 56 

1.4. Конкретна назва закупівлі: Розподіл води (централізоване водопостачання) 

1.5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: код ДК 021:2015 - код 65110000-7 

«Розподіл води» 

1.6. Категорія Замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону. 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 

67 924,44 грн. (шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 44 копійок) з ПДВ. 

3. Предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: Розподіл води (централізоване водопостачання) -                 

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

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 4 150 м
3. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 03057 м. Київ, пр.-т Перемоги, 56 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 

року 

4. Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

67 924,44 грн.  (шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять чотири гривні 44 копійок) з ПДВ. 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та 

місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) - 2022рік. Замовником здійснено 

розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.                 

Відповідно до Методики: 

ОВрег = V × Цтар, 

де:  

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів; 

V - кількість (обсяг) товару / послуги, що закуповується; 

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару / послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим 

актом. 

Очікуване споживання на 2022 рік – 4 150 м3.  

Тариф на момент проведення переговорів — 16,164 грн. з ПДВ.  

Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік — 67 924,44 грн.з ПДВ  (4 150 х 16,164+843,84 

(абонентська плата) = 67 924,44 грн.з ПДВ. 



Розмір бюджетного призначення: 67 924,44 грн. (шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять 

чотири гривні 44 копійок) з ПДВ згідно з кошторисом на 2022 рік. 

5. Нормативно-правове регулювання 
Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) закупівлю необхідно здійснювати у 

порядку та за процедурами, передбаченими Законом. Відповідно до ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про природні монополії» 

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, в 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 п.7 Порядку складання та ведення зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 28.11.2012 № 874-р, зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця 

до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Ринок централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні 

монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, що є підставою для застосування 

переговорної процедури закупівлі. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 40 Закону переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі певних обставин та причин і зокрема у 

зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. Інститут електродинаміки НАН України знаходиться 

в м. Києві. Приватне акціонерне товариство Акціонерна компанія «Київводоканал» входить до зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій на ринку послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення в місті Києві, має ліцензії, видані НКРЕ і є єдиним постачальником води на об’єкти 

Інституту.  

Таким чином, у зв’язку з відсутністю альтернативних постачальників послуг з централізованого 

водопостачання для Інституту за адресою пр. Перемоги, 56 у Шевченківському районі м. Києва, обрання 

переговорної процедури для закупівлі за предметом ДК 021:2015 – 65110000-7 «Розподіл води» 

(Централізоване водопостачання) з Приватним акціонерним товариством «АК Київводоканал» повністю 

відповідає умовам пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», в якому 

зазначено, що переговорна процедура застосовується замовником як виняток у разі відсутності 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. 

Загальні положення. Відповідно до п.7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 

№ 874-р, зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. Ринок централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» є сферою 

діяльності суб’єктів природних монополій, що є підставою для застосування переговорної процедури 

закупівлі. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі певних обставин та причин і зокрема у зв’язку з відсутністю 

конкуренції з технічних причин. Інститут електродинаміки НАН України знаходиться в м. Києві. Приватне 

акціонерне товариство Акціонерна компанія «Київводоканал» входить до зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в місті Києві, 

має ліцензії, видані НКРЕ і є єдиним постачальником води на об’єкти Інституту. 

Постачальник повинен забезпечити централізоване водопостачання на об’єкт замовника: Інституту 

електродинаміки НАН України, який знаходяться за адресою: 03057, м. Київ проспект Перемоги,56. 

Технічні та якісні характеристики  повинні відповідати нормам чинного на території України 

законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі 

захисту довкілля. 

6. Обґрунтування технічних характеристик  
Термін постачання — з 01 січня 2022р. по 31 грудень 2022р. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання водопостачання. За одиницю виміру 

кількості водопостачання приймається метр кубічний, яка дорівнює кількості водопостачання, спожитого 

протягом року. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єкту замовника, та 

враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить 4 150 м
3 

на січень - грудень 



2022р. 

7. Обґрунтування якісних характеристик  

До якості послуг встановлено такі вимоги: 

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду; 

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними 

нормами і правилами та розміщуватися на веб-сайті виконавця https://vodokanal.kiev.ua. 


