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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник. 
1.1. Найменування. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417503 
1.3. Місцезнаходження. Україна, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, 03187 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса). 
Прізвище, ім’я, по батькові: Медвецький Іван Іванович 
Посада та адреса: заступник головного інженера, 03187 м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42 
Телефон: (044) 526-55-01, факс: (044) 526-64-57 
Е-mail: ipmms@immsp.kiev.ua 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 22.01.2016 р. 
 
2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (код ДК 016:2010 - 35.30.1) (код ДК 021:2015 - 09300000-2 – «Електрична, теплова, 
сонячна та атомна енергія», теплова енергія (код 35.30.12-00.00)) 
 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 571,10 Гкал 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою Замовника  
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2016 
 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»  
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс. 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5, тел./факс: (044) 2394233 
 
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. пункт 2 частини 2 статті 39 
Закону: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи 
 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі. 
Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, передбачених ст.12 
Закону. Оскільки ринок транспортування та постачання теплової енергії є, відповідно до ст.5 
та ст. 6 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000, сферою діяльності 
суб’єктів природних монополій, на практиці це призводить до застосування переговорної 
процедури закупівлі.  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» керується у своїй 
діяльності нормами Закону України «Про теплопостачання» № 2633 - ІV від 02.06.2005, 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875 - ІV від 24.06.2004, постанови 
Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran9%23n9
mailto:ipmms@immsp.kiev.ua


надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630, які встановлюють правові, економічні і 
організаційні принципи діяльності в сфері постачання теплової енергії.  

На сьогоднішній день ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» є 
єдиним виконавцем та займає монопольне (домінуюче) становище на ринку транспортування 
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії всім організаціям, підприємствам, установам міста Києва, в 
межах розташування власних наявних діючих теплових мереж, які надані йому в управління, 
повне господарське відання, користування і концесію та здійснює реалізацію теплової енергії 
відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин і тому конкуренція в 
даному випадку відсутня.  

Дана обставина підтверджується в зведеному переліку суб’єктів природних монополій, 
розміщеному на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua). Відповідно до запису № 412 зведеного переліку суб'єктів природних 
монополій від 06.01.2016, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» 
внесено до вказаного переліку по товарній групі: транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 

На сьогоднішній день, виходячи з технічної документації на тепломережу, в 
приміщеннях та на прилеглій території Інституту проблем математичних машин і систем 
НАН України знаходяться теплові мережі та обладнання, які під’єднані в місцях 
розмежування тільки до мереж теплопостачання, що знаходяться на балансі та 
обслуговуються ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО». 

Виходячи з зазначеного вище та керуючись листом Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  
№ 353/21.3/7-16 від 20.01.2016 можна зробити висновок, що єдиним виконавцем, що 
здійснює транспортування та постачання теплової енергії до Інституту проблем 
математичних машин і систем НАН України є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВЕНЕРГО» відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин і тому 
конкуренція в даному випадку відсутня. 

У зв’язку з зазначеним вище, запропоновано здійснити закупівлю централізованого 
постачання теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури закупівлі на 
підставі пункту другого частини другої статті 39 Закону: відсутність конкуренції (у тому 
числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 
може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі. 

− Порядок складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 
затверджений Розпорядженням Антимонопольного комітету України 28.11.2012 № 874-р. 

− Відповідно до інформації розміщеної на веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» внесено до зведеного переліку 
суб'єктів природних монополій по товарній групі: транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (запис № 412 зведеного 
переліку суб'єктів природних монополій від 06.01.2016). 

− Закон України № 1197–VІІ «Про здійснення державних закупівель». 
 
 

 
Заступник директора       В.П. Клименко 
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