
ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА  
Бюджет: 3 169,02 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 гарячої води) 
Лот № 1 – гаряча вода для бібліотеки ім. Донченка м. Київ, вул. Єреванська, 13 
1.2 м3 420.72  UAH (з ПДВ) 
Лот № 2 – гаряча вода для бібліотеки ім. Реріха, м. Київ, вул. Єреванська,12 
1,2 м3 420.72 UAH (з ПДВ) 
Лот № 3 – гаряча вода для бібліотеки ім. Бажана, м. Київ, просп. Лобановського, 37. 
1,2 м3 420.72 UAH (з ПДВ) 
Лот № 4 – гаряча вода для бібліотеки № 13, м. Київ, пр. Відрадний, 14/45. 
0.0 м3 214.90    UAH (з ПДВ) 
Лот № 5 – гаряча вода для бібліотеки № 15, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 34/36. 
0.0 м3 214.90  UAH (з ПДВ) 
Лот № 6 – гаряча вода для бібліотеки ім. Багряного, м. Київ, вул. Донецька, 57а, 
1.2 м3 420.72  UAH (з ПДВ) 
Лот № 7 – гаряча вода для Київської дитячої музичної школи № 33 ім. Пухальського, м. Київ, вул. 
Сім’ї Ідзиковських, 25. 
0.0 м3 214.90  UAH (з ПДВ) 
Лот № 8 – гаряча вода для Київської дитячої музичної школи № 7 ім. Шамо, м. Київ, б-р 
Чоколівський, 25 
1.2 м3 420.72 UAH (з ПДВ) 
Лот № 9 – гаряча вода для Київської дитячої музичної школи № 15 ім. Щигловського, м. Київ, вул. 
А.Головка, 25. 
1.2 м3 420.72 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, включено до Зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій під № 28 (станом на 30 червня 2022 року), який розміщений на офіційному сайті 
Антимонопольного комітету України, відповідно до Закону України «Про природні монополії»: 
https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij/zvedenij-
perelik-prirodnih-monopolij-2022. Вищезазначене фактично підтверджує, що підключення до інших 
джерел постачання гарячої води 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 гарячої води на 2022 рік за доцільне провести за переговорною процедурою закупівлі, 
враховуючи відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 
замовником. 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, яка має бути документально підтверджена 
замовником. 


