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потенцiйнимУчасникоМТовариствомзобмеженоювiдповiдальнiстю
кКраматор.о*".ппоенерго) щодо зЪкупiвлi тепловоТ енергiТ на 20Z2piK , Пiд ,час

переговорiв було з,ясовано, *; :ъ.,i 
;краматорськтеплоенерго) мае можливlсть

,дiйс""r" постачання тепловоi енергtt,

u,ffffi**и 1 c.TaTTi 5 з::::! у,краiни 
,опро 

природнi мопополiiD вiд

20.04,2000р,Nоl6В2-IIIiззмiнамиТаДоПоВНеННЯМИреГуЛЮ:::{:::::!:тъсУб'ектiв
природних,ооо^оыП у таких сферах, як трансп.о,ртування тепловоj енергlL

вiдповiдно до "rrirn, 
z cra-ili 5 закону укрьiни опро !!:!:!"l монополIl> вlд

20.04.2000 р. No 16B2-II. iз змiнаМи та доповненнями зведениЙ перелiк суб'ектiв

природнИх монополiй ведеться Антимоноооruп"'i KoMiTeToM Украi'ни на пiдставi

peecTpiB суб'ектiв природних *о;оооijп у |!у',{,тлово-комунального 
господарства,

щоформУютъсянацiоНалЬНоЮкомiсiею,'i:t::"'€ДержаВНереГуЛЮВаННЯУсферi
комунальних послуг, а в iнших сферах, у яких дiють суб,екти природних монополlи, _

нацiоналъними комiсiями регулювання природп"* iонополii у'вiдповiднiй сферi або

органами виконавчоi. влади, ло'iiiir"оютi функцii' такого регулювання до створення

",;;;,":,;;:I:i:rськтеплоенерго> займае монопольне становище на ринку

транспортування тепловоi, енiргii. магiстралъними та мiсцевими (розподiлъчими)

тепловими мережами та постачання тепловоi, енергii' BciM орrанiзацiям ,

пiдприемстваII, установам, чuйдu, та фiзичним особам.{:,":у:""i, областi, в тому

числi м, Краматорськ, в межах розтаIцування власних наявних дiючих теплових мереж,

якi наданi йому в управлiння,,.повне господарське вiдання, користування i концеаю та

здiйснюе реалiзацiю тепловоr еitерrii вiдповiдно до'наявностi права доступу до мережi

з технiчних ПрИЧИН, _| i,tлппllлltii. qпpl суб,сктiв природних

Вiдповiдно'дi iuоису No В,9 iнформацij' зведеного перелIку y;";;;r;;;;;;,
монополiЙ, роlзмiщеного на оР,iц'itЬоiу вебсlйуi днтимонопольного KoMiTeTy Украi'ни

(https://amcu.gov.ua/na|y:yi7ioiiurinciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodпih-
mопороlij)вiд30'11,2021'р,'ВсТаНоВлеНо,щоТоВ<КраматорсЬКТеПЛоеНерГо)
включено до зведеного пеiелiку суб,ектiв природн::л:?::"_,о на територii,

,{онецькоr oOourii}o товарнiЙ групi транспортування тепловоi'енергii'магiстрадьними

Т iirц'r"rr" (розподiльчими) тепловими мережами,



Iнформацiсю,щомiститьсяУЛiцензiЙноМУре€сТрit!ацiональrlоi,комiсii,щоздiйснюе
державне рrrуоi"чння у сферах енергетики та комуналь!!: ::r:{" 

на офiцiйному

вебсайтi нацiональноi KbMicii) що здiйсню€ державне регулiв|ННЯ У СфеРаХ еНеРГеТИКИ

та комунаlIьних послуг (нкрЕii) (nttpi:7iww'ni*gon,uu1, встановлено, що тOв

<Краматорськтеплоенерго> мае лiцензiю на провадження господарсько[дiяльностL з

постачання тепловоi.енергii."ч uriir"o до Лiцензiiного ре€стру Нацiональноi'комiсii,

щоздiЙсню€ДерЖаВНереГУлЮВаННЯусферахеНерГеТИКИТаКоМУНалъНИХпослУГ'
i"uoo' на 01.11.2021 р' http://www,nerc,gov,ua 

..:.

згiдно Закону Украi'ни опро природнi монополii" тов <краматорськтеплоенерго> €

су6,ектом природних монополiй у сферах теплопостачання станом на 30,п,2021 р,

вiдповiдно до запису Na S9 (https://www.nerc.gov.ua/reyestri-nkrekp/reyestri-subyektiv,

рri rod п i h - m о п о р о l ij - п krekp)
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю окьаматорськтеплоенерго> керу€ться у

своi'й дiяльностi нормами Закоiу"Украiни <Про теплопостачання> Na 26зз - IV iз

змiнами та доповненнями, закiпу iкраi,ни oiTpo житлово_комунальнi послуrи> вiд

0g.11.2017N921В\-WIIiззмiнамиТаДоПоВНеННЯМИ,ПосТаНоВоюКабiнетУМiнiстрiв
Украi,ниоПрозаТВерДЖеННЯПравилНаДаННЯпосЛУГИ1!:::::i:::тепловоi.енергii,i
типових договорiв про надання послуги з постачання тепловоi'енергii)> вiд 21,0в,2019

Ns вз0 iз змiнами та доповненнями, постановою Кабiне'{лУ:::,i"iВ УКРаi'НИ КПРО

затвердження Правил надання послуги з постачання rарячоi' води та типових

договорiв про надання послуги 
.3 

постачання гарячоi,води> вiд 11,,12,2019 N9 1ш2 iз

змiнами та доповненнями, якi в&ановлIоють ПРаВОВ,i, економiчнi i органiзацiйнi

ПрИНцИПИдiяльностiвсферiПосТаЧаННЯтепловоj,енергii..
у зв'язку з вищевикладеним постачання тепловоi'енергii'та постачання rарячо1 води

можуть бути наданi виключно ТоВ <КрамаrорськтеплоенергоD у зв'язку з вiдсутнiстю

ко н курен цi i' з техн i ч н их пр и ч и 
у,

пiдтвердженням наявностi пiдстав для застосування переговорно| процедури

закупiвлi вiдпо,вiдно до ст.40 Зuiiiу r*раiiЬи оПро публiчнi закупiвлi> буде:

- Лiцензiйний ресстр l!ацiоttалiноi" комiсii, що здiйснюс державне регулювання у

сферахеНерГеТИКИТаКоМУНаЛЬНИХПослУГ,сТаНоМНа01,11.2021р.
http://www.nerc.gov,ua !ч -- ^I^^^ п^п^f.,т9.,IяЦF

-РеестрсУб,ектiвПрИроДНИх,монополiЙ{:уУТеПлоПосТаЧаННЯ,цеНТраЛВоВаНоГо
водопостачання та централiзованого водовiдведення, станом на 30,11,2021 р,

(https://wWW.nerc.gov.ua/rey,estri-nkrekp/reyertri,ribyrktiv-prirodnih,monopolij-nkrekp),
-зведенийперелiксУб,9ктiвПрИроДНИХмон-ополiйНаофiцiйномУвеб.сайтi

днтимоноПоЛЬНоГо KoMiTeTy i*p!fu| . . сТаНоМ На 30'11'2021 р'

(https://amcu.gov.ua/napryami/ionkurenbiya/arhiv-zvedenogo,pereliku-prirodnih-
mопороlij)

у зв'язку з зазначеним вище, запропоновано здiйснити закупiвлю тепловоl енергll

шляхом застосування переговорноi процедури закупiвлi на пiдставi п,2 ч, 2 другоi

cTaTTi 40 Закону : <вiдсутнiсrч *Ьп*урiнцij,з технiчних причиtI>>, внаслiдок чого договiр

про закупiвлю може бути укладено лише з одним постачальником, за вiдсутностi при

цьому альтернативи.
Уповноважена особа Лисицька 0,I,

керiвництва та отримала згоду,

Щодо питаtrня 2:

ПiдчасПроВеденНяперегоВорiвбУлоУзГоДЖенокiнцевУцiнУтаiншiУмови
договору, розглянуто наданr Товариством з обмеженою :]ч::.,a,:,"::I
<краматорськтеплоенерго> документи та встановлено, що у замовника вlдсутнl

пiдстави для вijмови То.вагиству .:_ _---,олбjеженою 
вiдповiдальнiстю

<краматорс.ьктеплоенерго> в участi у процедурt закупlвлl,

винесла зазначене вище питання на розгляд



1;ТЁ}ъхЪ}ъхЪТ.:'ihъlЖ:'#:iffiu,.,*.о'шiстдесятдеЧ'ятьтисячсорок

:fi";fi:iТ"Т#L?;,IJ,j;о бюджет чlzтz!лz,lч,оо грн з п49i

-за рахунок власних -",,fi"_ -; i':]_?_1*;";;: з Пfl,В, , Погоджений за

результатu*" п"iъ.о"орi" очiкуваний обсяг зауli],лi ,"u"o"",o _ в50 гкал,

ВраховУюЧи,ЩоединиМВиконаВцеМ,ЩоздiйснюецентралiзоВанепосТачання
тепловот енергii до комун.rопо.о-пекомерцiйпо.о 

ПЙПР"Й--.r"Ъ <MicbKa ЛiКаРНЯ No2>

KpaMaTopcbKoi #."*bi 
'р.О" С ТOВ <КРаМаТОРСЬКТеПЛОеНеРГО))' 3аСТУПНИI( ГОЛОВа

тендерного KoMiTeTy запропо"у,uu вйзначити переможцем переIоворноi процедури

закупiвлi на закупiвлю централiзованого no,"uu"nI.{" ",nnouof 
енергii тOв

<Краматор.о*"aппоaнерго> ru пр"йп"ти рiшення про.намiр укласти з ним договiр про

закупiвлю п--л-,.ti,.л п I ринрсла зазначене вище питання на ро3гляД

Уповноважена особа Лисицька O,L винесла :

керiвництва та отримала згоДУ,

КерУючисьНорМаМил'2ч.2дрУгоiстаттi403аконУ,УПоВноВаженаособа
Замовника винесла на розгляд KepiB"ruruu noo"*, повiдоцtде$ня про HnMiP укласти

до.о"iр ni,l .r". ,"."o.yu^n"" nJi*oropnoi пв-йБе "*11-.|"n" 
затвердження

необхiдно обов'язково onp"rrf,"""" " ,п,*,рйiiи системi закупiвель через

авторизованi електроннi майданчики п;)отягоп,I olno,o дня з дня прийняття рiшення

про HaMip укласти договlр,
Розглянувши проект повiдомлення про HaMip укласти договiр пiд час

застосування переговорноi процедури, уповноважена оiоба запропонував затвердити

наданий npo,*, повiдомле""i;ЪЪ .ту'tллj,u"" 
договiр пiд час застосування

переговорноi процедури та забезпечити його ;;;;";;".nn", Уповноважена особа

Лисицькао.l.НаГолосиЛа,5овiдповiднодо.,u.""""першоiстаттi4ЗаконУ
встановлено, що закупiвля ,о,;;.";;;т ::*l"."riдно 

до рiчного плаНУ заКУпiВеЛЬ, У

зв'язку з необхiднiстю зазначеноi вище закупiвлi запропоноран: пiдготувати змiни до

рiчного планУ закУпiвел ь на 2022 piK. Уповноur*.п" особа Лисицька o'LВиНесЛа

зазначене вище питання на розгляд керiвництва та отримала згоду,

УповноваженаособаЛисицькао.I.ВиНесЛа,uuпu".п.ВиЩепИтанняНарозГЛяд
керiвництва та отримала 3годУ,

ВИРIШЕНо:

1..ЩляпроведеннязакУпiвлiтепловоiе:.:|:''3акодоМДК021:2015-09З20000.В:
<пара , .rp"ii-;;;; ,u nou,"uaнa продукrцiя> застосува"1,::,р"оворнУ ПРОЦеДУРУ

закупiвлi на пiдставi п.2 " ;';;;.oi'.furri 40 ЗаКОНУ: ПВiДСУТНiСТЪ КОНКУРеНЦ11 3

технiчних причин>. .. оцедури закупiвлi тепловоi енергii тов
2. Визначити переможцем переговорноl прl

<КрамаТорсЬктепЛоеНерго>"uпр"ип"тирiшенн"пронамiрУкластизНиМдоГоВlр.
з. Затвердити надани" проЪ*" повiдомлеп""'npo HaMip укласти договiр пlд час

застосування переговорноi про*uлчRи та оприпrдпr"" його i змiни до рiчного плану

закупiвель,

уповноважена особа

кiп nMicbKa лiкарня Nsz) кМР 0ксана Лисицька


