
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ» 

 

 

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: 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ», м. Харків, 

вул. Лісопарківська, 4 код за ЄДРПОУ — 40929168; категорія замовника —  

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

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):  ДК 

021:2015:90430000-0: Послуги з відведення стічних вод  (послуги з відведення стічних вод)». 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-14-004795-a. 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 

нормативних документів у сфері стандартизації.  

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 463554,00 грн. з ПДВ. Заплановано — 

55853 м.куб.   

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 498 655,58грн. з ПДВ., у тому разі за рахунок бюджетних 

коштів 463554,00 грн. з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

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:  централізоване водопостачання та 

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, розміщеного на 

офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua), встановлено, що КП 

«Харківводоканал» (зазначити включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території 

Харківської області  

Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на офіційному вебсайті Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

(http://www.nerc.gov.ua), встановлено, що КП «Харківводоканал» має ліцензію на провадження господарської 

діяльності надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

У зв’язку  з вищевикладеним послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення можуть бути надані виключно КП «Харківводоканал»  у зв’язку з відсутністю конкуренції з 

технічних причин. 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 16.12.2020 №2499 «Про внесення змін до постанов НКРЕКП від 16 червня 2016 

року №1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, якою для 

споживачів КП «Харківводоканал» встановлюються тарифи з 01 січня  2021 року. 

 споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення - 7,44 грн за 1 м³ (без ПДВ); 8,928 грн за 1 м³ (з ПДВ). 

 

Очікуване споживання на 2021 рік – 55853 м.куб 

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік — 498 655,58грн. з ПДВ  

http://www.amc.gov.ua/
http://www.nerc.gov.ua/

