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Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні 
конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.
•

На порталі Prozzoro 29.12.2020 р. розміщено оголошення про проведення 
переговорної процедури закупівлі постачання теплової енергії за кодом ДК 
021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція Номер закупівлі UA-2020- 
12-29-003096-а

Необхідність проведення закупівлі постачання теплової енергії на 2021 р. зумовлена 
потребою в забезпеченні функціонування підприємства та виконання їм своїх основних 
завдань та обов’язків відповідно до видів діяльності вказаних в Статуті.

Очікувана вартість предмета закупівлі 1942,92 грн. за 1 Гкал, була розрахована на 
підставі діючої ринкової ціни на даний предмет закупівлі. Очікувана вартість за 750 Гкал 
нарік складає 1 231 670,50 грн.:

міський бюджет м. Харкова 748885 UAH

відшкодування орендарів 20000 UAH

власні надходження 462785.5 UAH

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2021

Підставою для обрання саме цієї процедури є чинне законодавство України про 
природні монополії. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» від 
20.04.2000 № 1682-ІІІ (із змінами) до сфери діяльності природних монополій 
віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії. Відповідно до частини другої 
статті 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІІІ (із 
змінами) 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
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розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про 
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій» зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця 
до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua). Відповідно Зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій станом на 30.11.2020, розміщеного на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua), зазначено 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 
31557119), за номером 190, щодо транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами; територія діяльності суб’єкта 
природніх монополій -  Харківська область. Відповідно до Реєстру суб’єктів природних 
монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, станом на 30.11.2020, розміщеного на офіційному 
веб-сайті Національної комісії, що здійснює- державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (http://www.nerc.gov.ua), КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31557119) 
зазначено під номером 68, щодо транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами; територія здійснення господарської 
діяльності суб’єктом господарювання -  Харківська область. Відділ Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг у Харківській області у листі від 22.12.2020 № 1146/20 повідомляє, що 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 
31557119) внесено до Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, станом на 30.11.2020, за № 68 на ринку транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 
Тепломережі об’єктів замовника для отримання послуг, що є предметом закупівлі, 
підключені до тепломереж вищевказаного підприємства -  надавала цих послуг, що 
унеможливлює здійснити закупівлю замовником постачання теплової енергії у будь- 
якого іншого підприємства. Неукладення договору про закупівлю на постачання 
вищезазначених послуг може призвести до негативних соціальних процесів та 
небажаних наслідків, зокрема зриву Постачання теплової енергії у 2021 році на об’єкти 
комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 18» Харківської 
міської ради, в м. Харкові. На підставі вищезазначеного, керуючись пунктом 2 частини 
другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ (із 
змінами) (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-ІХ»), замовник обрав та застосував для 
здійснення закупівлі: код згідно ДК 021:2015 09320000-8 -  пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція (постачання теплової енергії) переговорну процедуру закупівлі, 
яка застосовується замовником як виняток у разі: якщо роботи, товари чи послуги 
можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання за наявності одного з випадків, а саме: відсутність конкуренції з 
технічних причин.
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