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про прufrняmmя рiшення про засmосування переzоворноi процеOурч закупiвлi послуz, 
; розпоОiлу воОч (коО'!к 021.:2075 - 65170000-7 <РозпоOiл воOu>)(послуzu з

цgнmр алiз о в ан о zо в о0 оп о сm ачан ня)

flaTa 1B.Q1.2Q22 ррку

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Щодо питання 1:

Уповнова}кена особа 0Kcat-ta ,IIисицька гlовiдоми,ltа, що 1з,OL,ZOТZ року бу,ltо

Ilроведено переговори з потенцiйним учасником Itомунальним виРЬбничим

пiдпр"u*.твом 
-.,Крамiторський 

водоканал) щодо заttупiвлi посJlуг з розподliлу води на

ZOLipiK. Пiд час nupu.o"opiB було з'ясоваLIо, що КВП <КраматорськиЙ водоканал> ма€

можли Bi с,гь злiйсн и,ги водо п ()с,гачан н я п роl,я гом 20Z2p..
ВidповidнО dо ч(lсmuнЧ 1 сmаmmi 5 ЗаконУ YKpalHu <Про прuрООнiмоrtополii'> Bil 20,04,2000 р, Ne

1682-1ll iз змiнамч mq dоповненнялч рееулюеmьсýdiялtьrtiспtь суб'екmiв прuроdнuх лонополiil у пlакuх

сферах, як ценmралiзоване воOопосmачаrIня mа l|енmралiзоване воdовidвеdенttя,

ВidповiOнО Оо часmuнЧ 2 сmаmrпi 5 ЗаконУ YKpai'Hu <Про прuрОOнi лонополit'> Bid 20,04,2000 р, Nэ

16s2-1ll iз змirtамч mа Ооповненнялч звеdеtiu(t перелiк суб'екmiв npupoOHux монополiй веOеmься

АнmuмоноПольнuМ комimеmоМ YKpai'Hu на пilсmаВi реесmрiВ суб'скmiВ прuроОнuх моtlоtlолiil у сферi

асumлово-колунально2о zоспоОарсmва, u|о формуюmься нацiоналtьноtо комiсiею, ut,o зdiilсttlое 0ерэtсавне

ре2улюванНя у сферi комунальнur norny), а'в i'нtuuх сферах, у якttх c)itclпlb суб'екпtu npupodttux моttополiil,

- нацiоrtальнuмч комiсiямч ре?улювання прuроdнt!х лонополiil у вi)повidнiй сферi обо opeaHaMu

вuкоrпвчоi'влаdu, ulо зОiilснюю'mь'функцii' mакоео ретулюваrtня Оо сmворенLtя зазначенuх Krlлiciil,

вiоповi1но dо запtlсу Mn ii iнформацii' звеdеноео перелiку суб'скmiв прuроOнuх монополiй,

розмiuценоео на офiцiйНолу вебсаilmi днmuмонОпольноZо комimеmу YKpairtu (http://www,amc,gov,ua) Bid

з0,1,1,.2021 р,, всmа'новпriо, ,цо ltВП <КрамаmорськuЙ воОоканал> включеlю 0о звеOеttоео перелiку

,ya;";i, п'рuроdнuх ,onononiil на mерumорii' !оrtецькоi' обласmi по mоворнiй ерупi tlеttmралiзоване

воdопосmачання mа воd oBid в еd ення.

lнформацiею, tцо мiсmumься у Лiцензiilному ре€сmрi Нацiонально| KoMicii|, що зdiйсttюе dерэtсавне

реZулюв'ан'ня у сферах енерцеmuкч, mа комунальнuх послу2, на офiцiйНоtчу вебсайmi Нацiональноi'
'Ko*icii|, 

tцо зd-iilсiюс dерэrcавне реlу.|lюваltня у сферах енерZеmuкu mа кOмуllальнuх пос/lуе (нкрЕкп)

(http://www.nerc.gov.ua), всmановлено, ulо t{вп <I{рамаmорськuй воOоканал> ла€ лiцензitсl нQ
-tlро:ваOuсення 

еоспоdарськоi' Оiялtьrtосmi ttadoHttst послу2 з ценmралiзованоео воdопосmачання mа

ц-енmралiзовано2о воOовidвеdення, CпlaHoM но 03.12.2021 р. httр://www,пеrс,gоч,uа

У зв'язку з вuu1евuклаdенuл послуZu з ценmlлалiзовано2о воOопосtпачQння mа ценttlралiзОвано2О

воОовiОвеdення ,on/ry^o буmu Hoi'atli вuкJllочно l{Btl <l{ралаmорськuЙ воOокQttол, у 3в'я3ку 3

в id су mн i сm ю конку р е н tlii' з m ехн iч l r uх п р uч u н.

ПidmверOЖенняМ наявносmi пidсmоВ Олst зо,сmосуваltнЯ пере2оворно1' процеOурu закупiвлi

вiОповidнО Оо сm.40 ЗаконУ YKpa|Hu <Про пуfutiчнiзакупiвtti> буdе:

- ЛiцензiйНuil рееЬmР Нацiональiо|' KoMicii', u.цо зdiйснюс dерэrcавне реZулюваllня у сферах

енерZеmuкч mа колуналыluх пос"/lуе, сmанол tta 0З.12.202 1 р. httр://www.пегс,gоv.uа

- звеоенuil пiрелiк су6'екmiв прuроонuх лонополii tn офiцiйttолу веб-саitпti днmu"лlопопольltо2о

комimеmу YKpai'Hu сmQном на З0.11.2021 р. http://www,omc,gov,ua,
- Реесmр суб'екmiв еоспоOарюваrtня, якi проваdяmь diяльнiсmь у сферах енер7еmuкu mа

комунOльнuх послуе, Оiяльнiсmь якuх ретулlо€mься Нl{РЕКп, сmанол на 0з,12,2021 р,

ltttp : //www, пе rс.g оч, u а,

у зв'язку з зазначеним виIIlе,:,}апропоFlовано здiЙснити заltупiвлIt) послуг 3

розподiлУ води шляхом застосуваLIнrl перс.говорноi проllедурИ закупiвлi на пiдс,гавi п,2 ,l.

2 другоi cTa,]..l.i 40 Закону: <<вidсуmнiсmь конкуренцil'з mехнiчнuх прuч.,lн>>, вгIасJIiдоlс чого

1,

z.



договiр про закупiвлIо може бути укладено лише з

вiлсутностi при цьому альтернативи.
вище питання на розглядУповнова}кена особа Лисицька 0.I. винесла зазначене

керiвництва та отримала з.году.

Щодо питання 2:
пiд час проведення переговорiв було узгоджеL{о

логовору та встановлено, що у замовника вiдсутгti
<КраматорсьttиЙ водоканал> В уtIас,гi у процедурi закупiвлi,
Узгоднсена кiнцева цiна договоliу ск.лалас З51 в64,00 грн.(r,риста

BiciMcoT шiстдесяТ чотири гривнi 00 коп.) з ПflВ, yT,Ll,:

- За рахуноlt ttоштiв мiсцевого бlодrкеr,у 249з74,8L.грLl.:] Гll{I] (двiсr,i сорок дев

тисяч триста сiмдеся,г чотири гривгti В1 коп.);

За рзхуцок власних ttоштiв L024B9,t9 грн з Пl[l3 (сто двi тисячi чоr,ириста вiсiмдесят

дев'ять гривень 19 коп.)
ПогодхсениЙ за результатами переговорiв та згiдно затверджених CiBepcblco-

/{онецьким БYBPOM;liMiTiB спо}кивання пи,гноТ води у ZOZZ7. становить 1ВOOFмЗ_.

Враховуlочи, що сдиним виI(онаI]цем, що здiйснюе ценr,ра;l iзоване во/lопостачання

до Комунального некомерцiйного lliдприсмс,гва <MicbKa "пil<арl-tя NsZ> Крама,горськоI

MicbKoi ради € ItВП <I(рамаl,орський водокагIаJl>, уповFIоI]ажена особа 3апропонуваJIа

I]изначи.ги переможцем переговорuоi процедури закупiв.lti посJIуг центра;Iiзованого
l]одопостачання квп кI{рамаr,орський BtfioKaHa;t>> 'tа гlрийняl,ги рiшенняt l1po гrамiр

укласти з ним договiр про закупiвлlо,

ОДНИМ ПОСТаЧа"ДI;НИКОМ, 3а

кiнцеву цittу ,l,a iгrшi умоt]и
t-tiдс,гави дJIя вiлмови КВП

гl'яlтдеся1, ()дна,гисяча

'ятL

виI]ес,да зазначене виIце пи,ганl{я l{a розглядУповнова}кена особа Лисицьl<zt 0.I.

керiвt-tицтва та отримала згоду.
Керуючись нормами п.2 ч. 2 другоТ ,cTaTTi 40 Закоrrу, уповьIова}кена особа винесла

lIa розгляд rtерiвt,лицтва цц
застосування переговорноi процед}zри , який гliс,lIя затвер/l)ltення необхiдно обов'язt<ово

оприлюднити в електроннiй сис,гемi закупiвель через ав,гсlризованi е"rIектроннi

майданчики протягом одного дня з дlttя прийняtr"гяl рiшення tIpo напliр укJlас,l,и договiр.
Розглянувши проект повiдомлення про HaMip уl{Jlас,ги договiр пiд час застосування

переговорноI процедури, керiвництво запропонувало за,гвердити надагlий проеI(,l,

llовiдомлення про HaMip уIIJIасти дсlговiр пiл час застосуванI{rI переговорноТ процелури
та доручити уповноваженiй особi забезпечи,ги його оприлlOлненFIяI.

Уповноважена особа Лисицька 0.I. винесла :]азначене вище пи,гаIjIlя на ро3l,/Iяд
tсерiвництва та отримала згоду.

ВИРIШЕНо:
1. flля проведення закупiв"пi послуг з Llентралi:зова1-1сlго волопостачаI{}Iя за кодом

дК 021:2015 - 65110000-7:<РозгIодцi"lr води>(tlеIl,t,ра,lliзоване в0/]опостачання)
застосувати переговорну проL\едуру заl<уltiв,lti на пiдс,l,аtзi гr.2 ч. 2 другоi c,t,a,t"t,i 40 Закогtу:

"в 
i 0 су m н i сm ь ко н ку р е н цii' з m е х н i ч н u х п р u ч u н,>.

2, ВизначиТи перемо}кцем переговорноТ процедури закупiв"lti KB11 <Itрамаr,орський

водоканаJt> та прийняти рiшеннrI про HaMip уl{ласти з ним договiр.
з. Затверлиr,и наданий проекr, гIовiдом.ltення гlро гlaMip ук,дасти дог<lвiр гriд час

:Jастосування переговорноi процедури 1,а оприJIlо длlити йоl,о.

уповноважена особа 0ксана Лисиllька


