
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі «Постачання 

води в приміщення ВСП «Костопільський будівельно – технологічний фаховий 

коледж НУВГП» 
 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі ч.2 п.2 ст.40 (відсутність конкуренції з 
технічних причин). Відповідно до частини першої ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 
закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним 
або кількома учасниками процедури закупівлі. Відповідно до частини першої ст.40 Закону 
переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої 
замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 
договору про закупівлю одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Відповідно до ч. 10 
ст.3 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 
закупівель/спрощених закупівель визначених цим Законом, та укладання договорів, які 
передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 
закупівель/спрощених закупівель визначених Законом. Комунальне підприємство Костопільської 
міської ради «Костопільводоканал» (далі – КП КМР «Костопільводоканал») - це єдине 
підприємство у м. Костопіль, яке забезпечує централізоване водопостачання для міста. КП КМР 
«Костопільводоканал» відноситься до сфери діяльності суб’єктів природних монополій (ст. 5 
Закону України «Про природні монополії»). Відповідно до Порядку складання та ведення 
зведеного переліку суб'єктів природних монополій затвердженого Розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку 
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19.12.2012 р. за № 2119/22431: п. 7 «Зведений перелік суб’єктів 
природних монополій розміщується щомісяця на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України (http://www.amc.gov.ua)» (далі – Перелік). Станом на листопад 2021 р. КП КМР 
«Костопільводоканал» в установленому порядку оприлюднено у Переліку під порядковим 
номером 27 (найменування товару (товарної групи) – Централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення у Рівненській області. Враховуючи відсутності конкуренції і з 
технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 
укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, щодо надання 
послуг з централізованого водопостачання, єдиний можливий постачальник – КП КМР 
«Костопільводоканал». 


