
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги з приймання  та  знешкодження  рідких  

(побутових)  відходів на  зливній  станції)», код за ДК 

021:2015: 021:2015: 90510000-5 

2. 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 цій 

сфері. 

Відповідно до вимог Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 1999 року  № 465, норм Законів України 

«Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» та «Про охорону навколишнього 

природного середовища», вимог Правил користування 

системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах 

України, затверджених наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 27 

червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627 

приймання та знешкодження рідких побутових відходів 

в м. Києві здійснюється виключно  на спеціальних 

зливних станціях, що є на балансі ПрАТ «АК 

«Київводоканал».  
3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі 

встановлених тарифів ПрАТ «АК «Київводоканал», 

відповідно  до Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України  від 18.02.2020 № 275 

та на підставі проведеного аналізу фактично наданих 

послуг на приймання та знешкодження рідких 

(побутових) відходів ПрАТ АК «Київводоканал» за 

2010-2021рр. 

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення включено до статей витрат 

калькуляції вартості робіт із приймання та 

знешкодження рідких побутових відходів, є змінними 

показниками та встановлюються постановою 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 



послуг. У разі зміни тарифів на послуги з центрального 

водопостачання та водовідведення, при здійсненні 

розрахунків за надання послуг із приймання та 

знешкодження рідких побутових відходів, будуть 

застосовуватися тарифи на зазначені послуги, які чинні 

на момент розрахунку. 

4 Обґрунтування 

застосування 

переговорної 

процедури  

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону 

навколишнього природного середовища", Водного 

кодексу України та згідно з Будівельними нормами і 

правилами "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" 

приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться 

асенізаційним транспортом від підприємств, 

здійснюється тільки через зливні станції водоканалів. 

Підприємства сплачують водоканалу за їх 

транспортування та очистку згідно з договором. 

Згідно інформації, наданої ПрАТ АК «Київводоканал» 

станом на 01.12.2021р. на їх балансі обліковується 3 

тимчасові зливні пункти (зливні станції), що 

забезпечують приймання РПВ на території м. Києва. 

Станції знаходяться за адресами: 

1. КНС «Ново-Святошинська» – проспект Перемоги, 

137; 

2. КНС «Лівобережна» – проспект Визволителів, 2; 

3. КНС «Конча – Заспа № 6» – Столичне шосе, 90-А. 

Отже, послуги з приймання та знешкодження рідких 

відходів можуть бути придбані виключно у ПрАТ АК 

«Київводоканал» на підставі абзацу четвертого пункту 2 

частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (зі змінами та доповненнями), а саме 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка має 

бути документально підтверджена замовником. 

Документальним підтвердженням є: Закон України 

"Про охорону навколишнього природного середовища"; 

Будівельними нормами і правилами "Каналізація. 

Зовнішні мережі та споруди"; Довідка про майно, що 

обліковується на балансі ДЕКГ ПрАТ АК 

«Київводоканал». 

 

 


