
 

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю  

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: 

1.1. найменування замовника: Національна академія Національної гвардії України 

1.2.місцезнаходження  замовника: 61001, Україна, м. Харків, майдан Захисників України, 3 

1.3. ідентифікаційний код замовника: 08610502 

1.4.категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : ДК021-2015: 90430000-

0 — Послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення) 

3. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

3.1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61 378,000 м3. 

3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61001, Україна, м. Харків, 

майдан Захисників України, 3 

3.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2022 року. 

4. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: КП 

«Харківводоканал». 

4.1. Ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 03361715. 

5. Місцезнаходження учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: вулиця 

Шевченка, 2, Харків, Харківська область, 61000 

5.1. Контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 

Тарас ГРУЩАК  +380577075821  

 

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 520 730 (п’ятсот двадцять тисяч 

сімсот тридцять) грн. 95 коп.,  у тому числі: ПДВ 86 788 (вісімдесят шість тисяч сімсот 

вісімдесят вісім) грн. 49 коп. 

За рахунок кошторисних призначень 515 400 (п’ятсот п’ятнадцять тисяч  чотириста) грн. 00 

коп., у тому числі: ПДВ 85 900 (вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп. 

За рахунок коштів відновлення орендарів 5 330 (п’ять тисяч триста тридцять) грн. 95 коп., у 

тому числі: ПДВ 888 (вісімсот вісімдесят вісім ) грн. 49 коп. 

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 

статті 40 Закону, згідно з нормами якого: переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі відсутності конкуренції з технічних причин. 



8. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, 

технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі:  

На підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, згідно з нормами якого: переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції з 

технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, для 

здійснення закупівлі: код за ДК021-2015: 90430000-0 — Послуги з відведення стічних вод 

(послуги з централізованого водовідведення), обрати та застосувати процедуру закупівлі: 

переговорну процедуру закупівлі (скорочену). Тому що централізоване водовідведення для 

забезпечення потреб Замовника в м. Харкові, здійснюється лише одним підприємством, а 

саме: комунальним підприємством «ХАРКІВВОДОКАНАЛ», що обґрунтовується 

експертними, нормативними та іншими документами, які підтверджують наявність умови 

застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 

40 Закону. Підставою для обрання саме цієї процедури є чине законодавство України про 

природні монополії. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні 

монополії» від 20.04.2000 року № 1682-III (зі змінами) 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. Згідно з 

Розпорядженням Антимонопольного комітету України N 874-р від 28.11.2012 «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних 

монополій», - зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 

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

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

зведеному переліку суб’єктів природних монополій зазначено комунальне підприємство 

«ХАРКІВВОДОКАНАЛ» (код за ЄДРПОУ 03361715), щодо централізованого 

водовідведення в межах Харківської області. При цьому право надання послуг, що є 

предметом закупівлі, Замовникові цим учасником, підтверджується відповідною ліцензією 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг: - 

ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг № 66 від 10.02.2012 року (переоформлено №1816 від 07.10.2016 року, видана 

комунальному підприємству «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» на право централізованого 

водовідведення.  

Не укладення договору про закупівлю на постачання вищезазначених послуг може призвести 

до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, зокрема відсутності 

централізованого водовідведення в 2022 році для Національної академії Національної гвардії 

України. На підставі вищезазначеного, керуючись пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону, 

Замовник обирає для здійснення закупівлі: код за ДК021-2015: 90430000-0 — Послуги з 

відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення), переговорну процедуру 

закупівлі, яка застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції з 

технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

  

 


