
Уповноваженій особі щодо
здійснення публічних закупівель
Світлані ЧАЙКОВСЬКІЙ

Керівнику відділу
цифрової трансформації та
інноваційного розвитку

Станіславу ГАЙДЕРУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Від: В.о. керівника відділу ресурсного забезпечення Управління
матеріально-технічного забезпечення та експлуатації (далі – Управління)
Валентина ПІЧКА.

Стосовно: обґрунтування потреби у закупівлі теплової енергії (Товару)
на другий квартал 2022 року, Код 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник», технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета
закупівлі (теплова енергія), внесення змін до Річного плану закупівель на 2022
рік.

Суть справи: з метою забезпечення безперебійного постачання
адмінбудівлі Національного агентства тепловою енергією, враховуючи
предебачені розрахунком видатків до кошторису на 2022 рік Національного
агентсва, Управлінням підготовлено технічні, якісні і кількісні характеристики,
проєкт відповідного договору з додатками для закупівлі Товару (Теплової
енергії), враховуючи тарифи, затверджені розпорядженням Київської Міської
Військової Адміністрації від 22.04.2022 № 510 «Про внесення змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 13.10.2021 № 2145. Згідно з розпорядженням,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», для бюджетних організацій постачання теплової
енергії без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових
пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних
теплових пунктів, без урахування витрат на оснащення будівель вузлами
комерціного обліку, тариф на теплову енергію КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» становить
2 924,48 грн без ПДВ та відповідно 3 509,38 грн з ПДВ.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач Пічко Валентин Петрович
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

З метою забезпечення безперебійного постачання адмінбудівлі
Національного агентства тепловою енергією на 2022 рік передбачено необхідні
кошти.

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 зведеного переліку субєктів природних
монополій станом на 31.07.2022, розміщеного на офіційному веб-сайті:

https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%B7%D0%B2%20%D0%BC%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%
9B%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%AC.pdf

Постачання теплової енергії у 2022 році здійснювалось за відповідним
Договором про закупівлю товару (Теплова енергія у гарячій воді/парі) від
22.02.2022№ 520198 укладеними між Національним агентством і Комунальним
підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) «Київтеплоенерго» (далі - Сторони). Ціна договору – 954 028,88
грн, кількість теплової енергії (товару) – 389,397 Гкал.

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.

Протягом січня-березня 2022 року Комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
«Київтеплоенерго» здійснювало вчасно та якісно поставку товару (теплової
енергії), проте враховуючи повномасштабне вторгнення росії в Україну
наслідком якого стало стрімке зростання та суттєве підвищення цін на
енергоносії, паливно-мастильні матеріали, пальне, багато інших товарів,
відбулось значне здорожчання зазначеного товару. Станом на 25.08.2022 року
використано 282,84 Гкал на суму 692 952,00 грн.

За даними з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України
станом на 31.07.2022р. Комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» внесено до
зведеного переліку суб’єктів природних монополій в м. Києві. Згідно з
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ліцензією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг Комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» провадить
господарську діяльність у таких ліцензійних видах діяльності, як виробництво
теплової енергії.

Теплові мережі адміністративної будівлі Національного агентсва з питань
запобігання корупції приєднані безпосередньо до потужностей
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» внаслідок чого теплова енергія може бути
поставлена виключно зазначеним суб’єктом господарювання. 

Таким чином, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» займає монопольне становище
на ринку щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами. Крім того теплові мережі
адміністративної 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 та у зв’язку з тим, що з технічних
причин, яка документально підтверджена замовником, 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, яка документально
підтверджена замовником необхідно застосувати як виняток переговорну
процедуру закупівлі (скорочену) 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, яка документально підтверджена
Замовником.

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 проводяться щомісяця:
- за поставлений протягом січня-березня Товар - шляхом оплати Замовником
(Споживачем) вартості фактично спожитого Товару протягом 5-ти діб після
пред'явлення Учасником (Теплопостачальної організації) рахунка на оплату
Товару (далі - рахунок) та після підписання Сторонами акта приймання -
передавання товарної продукції за звітній період згідно з Додатком 4.
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Пропозиції:
Ураховуючи викладене просимо:
1) внести зміни до Річного плану закупівель на 2022 рік закупівлю

теплової енергії.
2) провести відповідну процедуру закупівлю теплової енергії на друге

півріччя 2022 року, враховуючи надані технічні, якісні та кількісні
характеристики предмету закупівлі, проєкт відповідного договору з додатками.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 979 257,40 грн.
Очікуваний обсяг споживання – 279,04 Гкал
Термін поставки Товару – жовтень-грудень 2022 року
3) Управлінню здійснити відповідні заходи щодо підготовки та

укладення Договору відповідно до встановленого порядку.

Валентин ПІЧКО

Юрій Довгич 530


