
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)) 

 

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) 

Ідентифікатор 

закупівлі 

Обґрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Обґрунтування розміру 

бюджетного 

призначення, очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі 

Розмір 

бюджетного 

призначення,  

джерело 

фінансування 

Водопостачання (Код ДК 021:2015 

65110000-7 Розподіл води) 

UA-2022-02-

16-013479-b 

Згідно з п. 15 «Зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій» станом на 31.12.2021 р., 

розміщеного на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України та п. 15 у реєстрі 

суб’єктів природних монополій у сфері 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення розміщеного на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua 

станом на 31.12.2021 р. Комунальне підприємство 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 
(ЄДРПОУ – 03361661), місцезнаходження: 36020, м. 

Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку з 
централізованого водопостачання на території 

Полтавській області, а саме м. Полтави. 

Постанова НКРЕКП 

№2868 від 22.12.2021р.  

 
16,488 грн. на 

централізоване 

водопостачання 

308 919,17 грн  

 

Місцевий 
бюджет-  

305 687,52 грн 

 
відшкодування 

орендарів –  

3 231,65 грн. 

Водовідведення (Код ДК 021:2015 

90430000-0 Послуги з відведення 
стічних вод) 

UA-2022-02-

16-013806-b 

Згідно з п. 15 «Зведеного переліку суб’єктів 

природних монополій» станом на 31.12.2021 р., 
розміщеного на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України та п. 15 у реєстрі 

суб’єктів природних монополій у сфері 
теплопостачання, централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення розміщеного на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua 
станом на 31.12.2021 р. Комунальне підприємство 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

(ЄДРПОУ – 03361661), місцезнаходження: 36020, м. 

Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А займає 
монопольне (домінуюче) становище на ринку з 

централізованого водовідведення на території 

Полтавській області, а саме м. Полтави. 

Постанова НКРЕКП 

№2868 від 22.12.2021р.  
 

 - 17,280 грн. на 

централізоване 
водовідведення 

323 758,08 грн  

 
Місцевий 

бюджет-  

320 371,20 грн 
 

відшкодування 

орендарів –  
3 386,88 грн 

 


