
ПРОТОКОЛ № 2
Проведення переговорів тендерного комітету Апеляційного суду Хмельницької області та

представника учасника 
щодо закупівлі послуг централізованого опалення

( код СРУ Д К  021:2015-09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)

«24» січня 2017 року 
11:00

м. Х м ельницький

Голова тендерного комітету
Керівник апарату К рупельницький Геннадій М ар’янович
Секретар тендерного комітету
Головний спеціаліст відділу планово- 
ф інансової д іяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності

Корсун Ірина В олодим ирівна

Члени тендерного комітету
Заступник керівника апарату Тим ощ ук М арина В алеріївна
Начальник відділу планово-ф інансової 
діяльності, бухгалтерського обліку та 
звітності, головний бухгалтер

Л еус А лла М иколаївна

Представник Учасника:__________________
Заступник директора з економ ічних питань 
М КП «Х м ельницьктеплоком уненерго»______

О стапю к С вітлана Г ригорівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
•  Проведення переговорів щодо закупівлі послуг централізованого опалення (код СРУ Д К

021:2015 — 09320000-8 Пара , гаряча вода та пов'язана продукція) за переговорною
процедурою закупівлі.

СЛУХАЛИ:
Голову комітету з конкурсних торгів, який повідомив, що правові та економічні засади 

здійснення закупівлі послуг централізованого опалення (код СРУ ДК 021:2015 -  09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція) за державні кошти встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» 
(далі -  Закон).

На сьогодні відсутні окремі закони, які регулюють питання закупівлі теплової енергії 
(централізованого опалення, послуг з постачання водяної пари і гарячої води), у зв’язку з чим їх закупівлю 
необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про публічні 
закупівлі».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 7. Розпорядження 
Антимонопольного комітету України №874-р від 28.11.2012 року «Про затвердження Порядку складання та 
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що зведений перелік 
суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України.

Пунктом 2 статті 5 ЗУ «Про природні монополії» передбачено, що 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.

Станом на 12 січня 2017 року на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України в 
зведеному переліку суб’єктів природних монополій визначено №329 МКП 
’’Хмельницьктеплокомуненерго”, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку транспортування 
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами у м. Хмельницький.

Наша теплова мережа підключена до загальної теплової мережі МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго».

Отже ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин не маємо 
можливості забезпечуватись тепловою енергією іншими організаціями теплопостачання. Дані послуги за 
нашим місцезнаходженням можуть бути надані лише постачальником, в особі Учасника -  МКП 
«Хмельницьктеплокомуненерго». Інша альтернатива відсутня.

У зв’язку із вищенаведеним, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону в замовника виникає 
необхідність придбання послуг з централізованого опалення (код СРУ  Д К  021:2015 -  09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана продукція) за переговорною процедурою закупівлі.



Представник учасника повідомив про тарифи на вартість послуг централізованого опалення (код 
С Р У Д К  021:2015 -  09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) та зазначив, що у разі 
акцепту пропозиції учасника, закупівля буде здійснюватись в межах діючих тарифів.

Голова комітету з конкурсних торгів повідомив, що очікувана вартість закупівлі становить 
405 600,00 грн. з ПДВ (Чотириста п’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), тому закупівля послуг в 
учасника буде здійснюватися в межах цієї суми.

Кількість послуг централізованого опалення (код СРУ Д К  021:2015 — 09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов 'язана продукція) становить -  304 Г кал.

Голова запропонував членам комітету провести закупівлю пари та гарячої води; постачання пари та 
гарячої води, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 -  35.30.1) за переговорною 
процедурою закупівлі у МКП ’’Хмельницьктеплокомуненерго’

Голосували: «за» - «4», «проти» - «немає», «утримались»^«немає»

Крупельницький Г.М. -  «За»

Тимощук М.В. 

Корсун І.В. -  

Леус А.М. -

«За»

«За»

«За»

Представник учасника підтримав пропозицію заступника голови комітету з конкурсних торгів та не 
заперечує проти закупівлі Замовником послуг централізованого опалення (код СРУ Д К  021:2015 — 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов ’язана продукція) в межах зазначеної суми.
УХВАЛИЛИ:

І. Провести закупівлю послуг централізованого опалення (код СРУ  Д К  021:2015 — 09320000-8 Пара, 
гаряча вода та п ов’язана продукція) за переговорною процедурою закупівлі з 
М КП ’’Хмельницьктеплокомуненерго” на підставі п.2 ч.2 ст.35 Закону України "Про публічні закупівлі” 

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.

• Кількість послуг з централізованого опалення (код СРУ  Д К  021:2015 -  09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція) становить -  304 Гкал.

• Загальна вартість закупівлі становить — 405 600,00 грн. (Чотириста п’ять тисяч шістсот гривень 00 
копійок) з ПДВ.
Затвердити рішення про намір укласти договір про закупівлю за результатами проведення переговорів з 
МКП”Хмельницьктеплокомуненерго”.
Секретарю тендерного комітету Корсун 1.В. оприлюднити інформацію та обгрунтування застосування 
переговорної процедури закупівлі на веб-порталі У повноваж еного органу.

2.

Члени тендерного комітету:

*

Голова тендерного комітету 
М. П.

Р  а '*

Секретар тендерного комітету

Представник Учасника: 

М.П.

у и а . ^ \  А Ж  Леус

Г.М. Крупельницький

І. В. Корсун

С.Г. Остапюк


