
 

 

 

Тендерний комітет 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

 

Заступнику керівника Відділу 

цифрової трансформації та  

інноваційного розвитку 

Станіславу ГАЙДЕРУ 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Від: заступника керівника управління – керівника організаційного 

відділу Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації 

Олега ОНИЩУКА. 

Стосовно: обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі (теплова енергія). 

 

Суть справи:  
З метою забезпечення безперебійного постачання адмінбудівлі 

Національного агентства тепловою енергією необхідно здійснити відповідну 

процедуру закупівлі. 

Для ефективного та раціонального використання коштів з метою 

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на 

власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель. 

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів під 

час підготовки бюджетного запиту взято на підставі аналізу фактичного 

використання теплової енергії в 2018, 2019 та першій половині 2020 року. 

У другій половині 2018 року використано 162 Гкал.. за 2019 рік – 482 Гкал, 

за другу половину 2020 року (за даними КП «Київтеплоенрго» - 349 Гкал. 

Мінекономіки на 2019 рік було заплановано 526 Гкал, на 2020 рік - 713 Гкал. 

У другій половині 2020 року Національним агентсвом було використано 

237 Гкал.  

В розрахунку видатків до кошторису на 2021 рік передбачено кошти в сумі 

561 300,00 грн.  
Вказаних коштів вистачає для закупівлі 413 Гкал теплової енергії. 

Необхідні кошти на зазначений об’єм - 560 494, 69 грн.  

 

Даної суми коштів, за попередніми розрахунками та враховуючи наявний 

тариф і економне споживання має вистачити на опалювальний період 2021 року. 
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Вартість 1 Гкал станом на 23.12.2020 року (враховуючи Розпорядження 

КМДА від 23.09.2020 № 1487 щодо встановлення тарифів на теплову енергію, 

виробництво, транспортування, постачання та Тарифи затверджені НКРЕКП, 

інформація про які розміщена на сайті НКРЕКП, складає 1 357,13 грн/Гкал. 

(https://kte.kmda.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Sajt-info.pdf?x24904),  

(https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanovlennya_tarifiv_na_teplovu_energiyu_virobni

tstvo_teplovo_energi_transportuvannya_teplovo_energi_postachannya_teplovo_ener

gi_poslugi_z_postachannya_teplovo_energi_i_postachannya_garyacho_vodi_komun

alnomu_pidpriyemstvu_vikonavchogo_413755/),https://www.nerc.gov.ua/?id=15961 

Згідно із статтями 5 та 13 Закону України «Про природні монополії» до 

повноважень НКРЕКП належить формування та ведення реєстру суб’єктів 

природних монополій у відповідних сферах, зокрема, з транспортування 

теплової енергії.  

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421, м. Київ,  

вул. Велика Житомирська,15-А), місцем провадження господарської діяльності 

якого є територія м. Києва, внесене до РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ 

МОНОПОЛІЙ У СФЕРАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ на 30.11.2020, розміщеного на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП за адресою: 

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

vodo.pdf  

Постачання теплової енергії здійснюється за договором на постачання 

теплової енергії у гарячій воді укладеним між Національним агентством і 

Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (далі - Сторони). Точки 

підключення погоджено Сторонами відповідно до Акту розмежування 

балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності, які 

належать Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» та Національному 

агентству.  

Розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 10.04.2018 № 591 КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» видано ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з виробництва та постачання теплової енергії. 

Таким чином, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» займає монопольне становище 

на ринку щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами. Крім того теплові мережі будівлі за 

адресою: бульвар Дружби Народів, буд. 28, м. Київ, 01103 в якій розміщене 

Національне агентство, технічно приєднані до теплових мереж, які 

обслуговуються виключно КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». 

Отже, з урахуванням викладеного, у зв’язку з тим, що з технічних причин 

неможливо поставляти теплову енергію іншим суб’єктом господарювання, 

відповідно до абз. 4 п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIIІ 

«Про публічні закупівлі», а саме якщо товари, роботи чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності одного з таких випадків як відсутності конкуренції з технічних причин, 

необхідно застосувати як виняток переговорну процедуру закупівлі (скорочену) 
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для закупівлі товару Національним агентством за предметом Теплова енергія 

(код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») в КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 40538421). 

Тому, теплова енергія для Національного агентства з питань запобігання 

корупції може бути поставлена виключно КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у зв’язку 

з відсутністю конкуренції з технічних причин. 

Враховуючи вищенаведене, отримання теплової енергії неможливо від 

інших постачальників ніж як у Комунального підприємства виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», що є 

єдиним постачальником в межах розташування наявних теплових мереж. 

Розрахунки за спожиту теплову енергію проводяться щомісяця шляхом 

оплати Споживачем вартості спожитого Товару протягом 5-ти діб після 

пред'явлення Теплопостачальної організації рахунка на оплату Товару або після 

підписання Сторонами акта приймання - передавання товарної продукції за 

звітній період. 

 

Пропозиції: 
Просимо врахувати надану інформацію. 

 

 

 

 

   

Олег Онищук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Довгич 530 
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