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Конкретна назва предмета 
закупівлі Обгрунтування
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Послуги із здійснення
цілодобового пропускного

режиму та охорони об’єктів
(м.Дніпро, проспект Поля 
Олександра,57, м.Кривий

Забезпечення цілодобового пропускного 
режиму та охорони об’єктів 1120800,00 1090723,00 відкриті торги одна послуга

Ріг, проспект Металургів,36-
б, м.Запоріжжя, проспект

Соборний, 190-а)

Послуги з(м.Дніпро,
проспект Поля 

Олександра,57, м.Кривий 
Ріг, проспект Металургів,36- 

б, м.Запоріжжя, проспект

Забезпечення комплексного прибирання 
админбудинку та обслуговування 
приміщень та прилеглої території

841500,00 765000,85 відкриті торги одна послуга

Соборний, 190-а)



Послуги з централізованого 
водопостачання (м.Дніпро)

Відсутність конкуренції з технічних причин 
Обгрунтування Станом на 31.01.2021 
Комунального підприємства 
«Дніпроводоканал» Дніпровської міської 
ради займає монопольне становище на 
ринку надання послуг з централізованого 
водопостачання та центрального 
водовідведення у м. Дніпро відповідно до 
п.І.ст.5. Закону України від 20.04.2000 
№1682-ІІІ»Про природні монополії» та 
порядковий номер 2 РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ 
ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У СФЕРАХ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ, складеного 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.

44784,00





ч

я

Послуги з централізованого 
водовідведення (м.Дніпро)

Відсутність конкуренції з технічних причин 
Обгрунтування Станом на 31.01.2021 
Комунального підприємства 
«Дніпроводоканал» Дніпровської міської 
ради займає монопольне становище на 
ринку надання послуг з централізованого 
водопостачання та центрального 
водовідведення у м. Дніпро відповідно до 
п.1.ст.5. Закону України від 20.04.2000 
№1682-Ш»Про природні монополії» та 
порядковий номер 2 РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ 
ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ У СФЕРАХ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ, складеного 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.

31068,00 31068,00
переговорна
процедура

3000 м.куб.

Послуги з розподілу 
електричної енергії 
(м.Дніпро, проспект Поля 
Олександра,57, м.Кривий 
Ріг, проспект Металургів,36- 
б)

Відсутність конкуренції з технічних причин 
Обгрунтування Станом на 31.01.2020 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (код 
ЄДРПОУ23359034) займає монопольне 
становище на ринку надання послуг з 
розподілу електричної енергії у 
Дніпропетровській області (постанови 
НКРЕКП від 16.11.2018 № 1440) відповідно 
до п. 1. ст. 5 Закону України від 20.04.2000 
№1682-111 «Про природні монополії» за 
порядковим номером 75 у Реєстрі суб’єктів 
природних монополій у сферах розподілу 
електричної енергії, складеного 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.

284751,00 0,00
переговорна
процедура

340000 кВт*год

відміна тендеру 
відповідно до 
частинні, п.1, 

ст.32



Послуги 3 поводження 3 
побутовими відходами в 
частині вивезення та 
захоронения твердих 
побутових відходів 
(м.Дніпро, проспект Поля 
Олександра,57)

Забезпечення послугами з 
утилізації/видалення сміття та поводження 

зі сміттям
22500,00 15400,00 відкриті торги 154 м.куб

Послуги з постачання 
теплової енергії

Переговорна процедура закупівлі 
застосовується замовником як виняток у 
разі наявності підстав, що визначені 
згідно пункту 2 частини 2 статті 40 
Закону, а саме: «якщо роботи, товари чи 
послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарю вання за наявності 
одного з таких випадків: відсутність 
конкуренції з технічних причин». 
Відповідно до п.І.ст.5. Закону України від 
20.04.2000 №1682-ІІІ»Про природні 
монополії» та п.6 Розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 
28.11.2012 № 874-р» Про затвердж ення 
порядку складання та  ведення зведеного 
переліку суб'єктів природних 
монополій», наказу Міністерства палива 
та енергетики України від 14.02.2007 
№71 «Про затвердж ення Правил 
технічної експлуатації установок і 
мереж» та відповідно до виданих 
ліцензій Комунальне підприємство 
«ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської 
ради станом на 31.01.2021 займає 
монопольне становищ е на ринку 
транспортування теплової енергії у м. 
Дніпро (порядковий номер № 76 
Реєстру).

1 068 120,00 1068120,00
переговорна

процедура
600 Гкал



Послуги водовідведення 
(м.Запоріжжя)

КП «ВОДОКАНАЛ» відображений за 
номером 19 у реєстрі суб’єктів 
природних монополій, які провадять 
господарську діяльність у  сфері 
енергетики та  комунальних послуг 
станом на 11.02.2021 року, який 
розміщено на офіційному веб-сайті 
Національної комісії (www.nerc.gov.ua), 
що здійсню є держ авне регулю вання у 
сферах енергетики та  комунальних 
послуг відповідно до Постанови НКРЕКП 
від 19.11.2017 № 1 2 6 8  «Про 
затвердж ення Порядку складання та 
ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів 
природних монополій».

15 312,00 15312,00
переговорна

процедура
1000 м. куб.

Послуги водопостачання 
(м.Запоріжжя)

КП «ВОДОКАНАЛ» відображений за 
номером 19 у реєстрі суб’єктів 
природних монополій, які провадять 
господарську діяльність у сфері 
енергетики та  комунальних послуг 
станом на 11.02.2021 року, який 
розміщ ено на офіційному веб-сайті 
Національної комісії (www.nerc.gov.ua), 
що здійсню є держ авне регулю вання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг відповідно до Постанови НКРЕКП 
від 19.11.2017 № 1268 «Про 
затвердж ення Порядку складання та 
ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів 
природних монополій».

8 856,00 8856,00
переговорна

процедура
1000 м.куб

http://www.nerc.gov.ua
http://www.nerc.gov.ua
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Теплова енергія (м. Кривий 
Ріг)

Станом на 31.01.2021 Комунальне 
підприємство теплових мереж 
«Криворіжтепломережа» (код ЄДРПОУ 
3342184) займає монопольне становищ е 
на ринку надання послуг з 
транспортування теплової енергії 
магістральною  (розподільчою ) тепловою  
мережею у м. Кривому Розі та відповідно 
до п.І.ст.5. Закону України від 20.04.2000 
№1682-ІІІ»Про природні монополії» та 
порядкового номеру 75 у Реєстрі 
суб'єктів природних монополій у сферах 
теплопостачання, централізованого 
водопостачання та  водовідведення 
(Дніпропетровська область), складеного 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулю вання у сферах 
енергетики та комунальних послуг».

356 424,00 356424,00
переговорна

процедура
200 Гкал.

Послуги з постачання 
теплової енергії (м. 

Запоріжжя)

Концерн «Міські теплові мережі» 
відображений за номером 67 у  реєстрі 
суб’єктів природних монополій у сферах 
теплопостачання, централізованого 
водопостачання та  централізованого 
водовідведення станом на 28.02.2021 
року, який розміщено на офіційному веб- 
сайті Національної комісії 
(www.nerc.gov.ua), що здійсню є державне 
регулю вання у сферах енергетики та 
комунальних послуг відповідно до 
Постанови НКРЕКП від 19.11.2017 №
1268 «Про затвердж ення Порядку 
складання та ведення НКРЕКП реєстру 
суб'єктів природних монополій»

260 679,70 260679,70
переговорна

процедура
170 Гкал.

Поштові марки Закупівля для потреб підприємства 196 000,00 196000,00
переговорна

процедура
43600 шт.

http://www.nerc.gov.ua


Послуги із забезпечення 
перетікання реактивної 
електричної енергії (м. 
Дніпро, м. Кривий Ріг)

Відповідно до п.І.ст.5. Закону України від 
20.04.2000 №1682-ПІ»Про природні 
монополії» та п.6 Розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 
28.11.2012 № 874-р» Про затвердж ення 
порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб'єктів природних 
монополій», постанови НКРЕКП від 
16.11.2018 № 1440 Акціонерне 
товариство «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 
23358034) станом на 31.01.2021 займає 
монопольне становищ е на ринку 
забезпечення перетікання реактивної 
електричної енергії на території 
Дніпропетровської області (порядковий 
номер № 75 Реєстру).

2 800,00 2800,00
переговорна

процедура
48283 кВАр*год

Послуги 3 
централізованого 

водопостачання (м. Кривий 
Ріг)

Станом на 31.01.2021 Комунальне 
підприємство «КРИВБАСВОДОКАНАУІ» 
(код ЄДРПОУ 03341316) займає 
монопольне становищ е на ринку 
надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення у м. Кривому Розі 
відповідно до п.І.ст.5. Закону України від 
20.04.2000 №1682-Ш »Про природні 
монополії» та порядкового номеру 3 у 
Реєстрі суб'єктів природних монополій у 
сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, складеного 
Національною комісією, що здійснює 
держ авне регулю вання у сферах 
енергетики та  комунальних послуг».

2 664,00 2664,00
переговорна

процедура
200 м.куб



—  -  ---------------- ------------

Послуги 3 
централізованого 

водовідведення (м. Кривий 
Ріг)

Станом на 31.01.2021 Комунальне 
підприємство «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» 
(код ЄДРПОУ 03341316) займає 
монопольне становищ е на ринку 
надання послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення у м. Кривому Розі 
відповідно до п.І.ст.5. Закону України від 
20.04.2000 №1682-ІІІ»Про природні 
монополії» та порядкового номеру 3 у 
Реєстрі суб’єктів природних монополій у 
сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, складеного 
Національною комісією, що здійснює 
державне регулю вання у сферах 
енергетики та комунальних послуг».

2 380,00 2380,00
переговорна

процедура
200 м.куб

1

Печатки та  штампи для потреб підприємства 4 000,00
Спрощена
закупівля

Надання доступу до мережі 
Інтернет (м.Запоріжжя, 
проспект СоборнийД90-а)

Оператор надає Замовнику канали 
зв 'язку  для доступу до комп'ютерних 

мереж загального користування
3 000,00

переговорна
процедура

Послуги з заправки та 
відновлення картриджів

Послуги з технічного щомісячного 
обслуговування копіювальної техніки

45 000,00 відкриті торги

Уповноважена особа МаринаСВИРИДОНОВА


