ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА
Бюджет:
1 010 837,00 UAH (з ПДВ)
Замовник:
Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
ЄДРПОУ:
37485417
09320000-8 Пара, гаряча вода та повязана продукція (теплова енергія)
Лот № 18 - теплова енергія для Центральної районної бібліотеки ім. Ф.Достоєвського, м. Київ, вул.
Освіти, 14а.
77.79 Гігакалорія 190600.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 19 – теплова енергія для Київської дитячої музичної школи № 14 ім. Д.Кабалевського, м.
Київ, бул. Вацлава Гавела, 69.
163.7 Гігакалорія 401072.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 20 - теплова енергія для Київської дитячої школи мистецтв № 1, м. Київ вул. Тупікова, 29.
171.72 Гігакалорія 419165.00 UAH (з ПДВ)
Підстава:
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обгрунтування:
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України “Про природні монополії” 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. Зведений перелік суб’єктів природних
монополій розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України та на офіційному
веб - сайті НКРЕКП. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 40538421, адреса: 01001,
м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5, входить до зведеного переліку суб’єктів природних монополій
на ринку транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами в місті Києві (згідно національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) рядок №29 в реєстрі суб'єктів
природних монополій НКРЕКП у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення станом на 31.12.2021 року, офіційні дані за адресою:
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Reestry/Reestr_pryrodnuh_monopolii/reestr_mon
opol_teplo-vodo.pdf. Вищезазначене фактично підтверджує, що підключення до інших джерел
теплопостачання не обґрунтовано технічними можливостями та призведе до значних не
раціональних витрат бюджетних коштів. Зважаючи на вищевикладене та з метою створення
нормальних умов праці та функціонування закладів культури закупівлю теплової енергії на 2022
рік за доцільне провести за переговорною процедурою закупівлі, враховуючи відсутності
конкуренції (у тому числі з технічних причин). Переговорна процедура закупівлі застосовується
Замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно п.2 ч.2 ст.40 Закону України
«Про публічні закупівлі» - відсутність конкуренції з технічних причин.

ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА
Бюджет:
1 561 791,00 UAH (з ПДВ)
Замовник:
Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
ЄДРПОУ:
37485417
09320000-8 Пара, гаряча вода та повязана продукція (послуги з постачання теплової енергії)
Лот № 1 – теплова енергія для бібліотеки ім. Донченка м. Київ, вул. Єреванська, 13
23.88 Гігакалорія 60130.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 2 – теплова енергія для бібліотеки ім. Реріха, м. Київ, вул. Єреванська,12
30.00 Гігакалорія
75190.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 3 - теплова енергія для бібліотеки ім. Світличного , м. Київ, пр. Повітрофлотський, 12.
20.89 Гігакалорія
52640.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 4 - теплова енергія для бібліотеки ім. Бажана, м. Київ, просп. Лобановського, 37.
23.98 Гігакалорія 60150.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 5 - теплова енергія для бібліотека Преображенська, м. Київ, вул. Кривоноса, 19.
30.89 Гігакалорія 77700.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 6 - теплова енергія для бібліотеки ім. Довженка, м. Київ, вул. Західна, 11.
26.0 Гігакалорія
65210.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 7 - теплова енергія для бібліотеки ім. Лермонтова, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 22.
79.20 Гігакалорія 198130.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 8 - теплова енергія для бібліотеки № 13, м. Київ, пр. Відрадний, 14/45.
14.96 Гігакалорія 37620.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 9 - теплова енергія для бібліотеки ім. Є.Гуцала, м. Київ, б-р Вацлава Гавела,34.
27.0 Гігакалорія 67700.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 10 - теплова енергія для бібліотеки ім. Гончара, м. Київ, вул. Шепелєва, 13.
30.17 Гігакалорія 82680.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 11 - теплова енергія для бібліотеки № 11 для дорослих, м. Київ, вул. Тупікова, 21.
13.89 Гігакалорія 35070.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 12 - теплова енергія для бібліотеки № 15, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 34/36.
19.17 Гігакалорія 52620.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 13- теплова енергія для бібліотеки ім. Багряного, м. Київ, вул. Донецька, 57а,
26.91 Гігакалорія 67640.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 14 - теплова енергія для Київської дитячої музичної школи № 33 ім. Пухальського, м. Київ,
вул. Сім’ї Ідзиковських, 25.
70.20 Гігакалорія 176283.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 15 - теплова енергія для Київської дитячої музичної школи № 7 ім. Шамо, м. Київ, б-р
Чоколівський, 25
52.31 Гігакалорія 131417.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 16 - теплова енергія для Київської дитячої музичної школи № 15 ім. Щигловського, м. Київ,
вул. А.Головка, 25.
79.92 Гігакалорія 200659.00 UAH (з ПДВ)
Лот № 17 - теплова енергія для Київської дитячої художньої школи № 1, м. Київ, вул. Братів
Зерових, 25
48.14 Гігакалорія 120952.00 UAH (з ПДВ)
Підстава:
Відсутність конкуренції з технічних причин
Обгрунтування:
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України “Про природні монополії” 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. Зведений перелік суб’єктів природних
монополій розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України та на офіційному

веб - сайті НКРЕКП. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 40538421, адреса: 01001,
м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5, входить до зведеного переліку суб’єктів природних монополій
на ринку транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами в місті Києві (згідно національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) рядок №29 в реєстрі суб'єктів
природних монополій НКРЕКП у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення станом на 31.12.2021 року, офіційні дані за адресою:
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Reestry/Reestr_pryrodnuh_monopolii/reestr_mon
opol_teplo-vodo.pdf. Вищезазначене фактично підтверджує, що підключення до інших джерел
теплопостачання не обґрунтовано технічними можливостями та призведе до значних не
раціональних витрат бюджетних коштів. Зважаючи на вищевикладене та з метою створення
нормальних умов праці та функціонування закладів культури закупівлю послуг з постачання
теплової енергії на 2022 рік за доцільне провести за переговорною процедурою закупівлі,
враховуючи відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин). Переговорна процедура
закупівлі застосовується Замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно п.2
ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі»- відсутність конкуренції з технічних причин.

