
 

 Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 

(посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що 

підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі) за 

предметом - Теплова енергія, код ДК 021:2015 – 09320000-8 - Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція, ідентифікатор закупівлі – UA-2021-04-20-002325-b 

 

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами відповідно до статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, це є 

підставою для застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до 

Закону України «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП), затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, 

до повноважень НКРЕКП належить формування та ведення реєстру суб’єктів 

природних монополій, діяльність, яких регулюється НКРЕКП. КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ЄДРПОУ 40538421, 

включено до реєстру суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному 

веб-сайті НКРЕКП 

(http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-

vodo.pdf) та здійснює на території міста Києва господарську діяльність з 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими 

(тепловими) мережами відповідно до ліцензії. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» займає, відповідно, монопольне 

становище на ринку централізованого постачання теплової енергії у місті Києві. 

Тому поставка предмету закупівлі з технічних причин є неможливою від інших 

постачальників. Наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі 

підтверджується наступними документами: 

Закон України «Про природні монополії»;  

Закон України «Про публічні закупівлі»;  

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;  

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;  

Зведений перелік суб`єктів природних монополій розміщений на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua.  

Реєстр суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП за адресою: http://www.nerc.gov.ua. Враховуючи об’єктивну відсутність 

конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової енергії, закупівлю 

можливо здійснити тільки у підприємства, яке є єдиним можливим постачальником 

теплової енергії (природним монополістом) на території його діяльності, а саме у 

Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

 

Тепломережа Державної наукової установи «Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації» підключена до загальної тепломережі 

Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської 
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державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Отже, установа з технічних 

причин не має можливості забезпечуватись теплопостачанням інших 

теплопостачаючих підприємств. Дані послуги можуть бути надані лише певним 

постачальником – Комунальним підприємством виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Інша 

альтернатива відсутня. Не укладання або несвоєчасне укладання договору з 

Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на закупівлю теплопостачання 

призведе до припинення/обмеження її постачання.  

З огляду на вищевикладене, вбачається можливим здійснити закупівлю 

вказаних послуг у КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» шляхом обрання переговорної процедури закупівлі на 

підставі абзацу четвертого пункту 2 частини другої статті 40 Закону, а саме: 

«відсутність конкуренції з технічних причин». 

 

 
 


