
  Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості 

закупівлі теплової енергії на 2022 рік 

за ДК 021:2015 – 09320000-8 - (Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) 

 

1. Найменування замовника: Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва; 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника – 05460172; 

3. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул., Тургенєвська, 83-85; 

4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади; 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Пара, гаряча вода та пов'язана продукція; 

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):  

код ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція – теплова енергія 

постачання теплової енергії за адресою м. Київ, вул. Світлицького, 26-б, код ДК 021:2015: 

09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 167,97 Гкал.  

м. Київ, вул. Світлицького, 26-б – 167,97 Гкал. 

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

м. Київ, вул. Світлицького, 26-б; 

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по 31.12.2022 року; 

10. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київтеплоенерго». 

11. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори: 40538421 

12. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон: 

площа Івана Франка, 5, м. Київ, 01001 тел. (044) 279-29-21; 

13. Ціна пропозиції: 410000,00грн. (Чотириста десять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ 

14. Обгрунтування очікуванної вартості: 

Очікуване використання теплопостачання у 2022р. визначено як обсяг споживання за січень 

– грудень 2022р., а саме: 167,97 Гкал 

Тариф на Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13. 10. 2021 року 

№ 2145 встановлені тарифи на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання 

гарячої води для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».  

На початок проведення переговорної процедури закупівлі: код згідно ДК 021:2015 09320000-

8 - пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія): 

тариф з постачання Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова енергія) для потреб 

бюджетних установ Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київтеплоенерго» становить:  



м. Київ, вул. Світлицького, 26-б – 410000,00 грн. з ПДВ; 

Розрахунок пропозиції здійснюється із врахуванням необхідної кількості Гкал, яка 

встановлена Замовником. Постачальнику забороняється встановлювати будь – які інші платежі 

(абонентська плата та інше), які мають бути сплачені Замовником. 

15. Умова застосування переговорної процедури закупівлі Відповідно до абзацу 4 пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником; 

16. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

процедури закупівлі): 

Відповідно до частини 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, 

що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом 

України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального 

господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, 

- національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або 

органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення 

зазначених комісій. 

Згідно з пунктом 29 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на 

веб-порталі Антимонопольного комітету України, станом на 30.11.2021 року КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» займає монопольне становище на ринку транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на 

території міста Києва, що свідчить про відсутність конкуренції на ринку теплопостачання, 

що у свою чергу є підставою для застосування переговорної процедури закупівлі. 

Враховуючи відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової 

енергії, закупівлю теплової енергії можливо здійснити лише у підприємства, яке є 

природними монополістом на ринку транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території його діяльності, а саме у КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Зазначене свідчить про наявність підстави для застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

 

Документальне підтвердження застосування переговорної процедури – Зведений перелік 

суб'єктів природних монополій станом на 30.11.2021, розміщений за посиланням 

https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij 

 

На підставі проведених 21.01.2022р. переговорів з Учасником Уповноваженою особою 

прийнято рішення про закупівлю теплової енергії в приміщення Публічної бібліотеки ім. Лесі 

Українки для дорослих м. Києва у Комунального підприємства виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» шляхом застосування 

переговорної процедури та про намір укласти з ним договір про закупівлю. 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа   Ганна Мороз 

 


