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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016 року  №490 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури 

1.Найменування замовника*. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 

Херсонської області. 

2.Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04059964. 

3.Місцезнаходження замовника*. Пр-т. Дніпровський, 23, м.Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900. 

4.Конкретна назва предмета закупівлі. Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(теплова енергія). 

5.Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).                                                     

ДК 021:2015:09320000-8-пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія). 

6.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 419,757 Гкал. 

7.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Пр-т Дніпровський, 23,                   

м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 

8.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  До 31 грудня 2020 року 

9.Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 

особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Товариство з 

обмеженою відповідальністю ,,ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ”. 

10.Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.  41292526. 

11.Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон. Вул.Історична, 

буд.2/2, м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900, телефон (050) 321-68-65. 

12.Ціна пропозиції. 1 077 516,22 грн. (Один мільйон сімдесят сім тисяч п’ятсот 

шістнадцять грн. 00 коп.) з ПДВ. 

13.Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 

статті 35 Закону України ,,Про публічні закупівлі”. Застосовується переговорна 

процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України ,,Про 

публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року №922-VIII, а саме: 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. 
14.Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
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застосування процедури закупівлі). Згідно ч.2 ст.5 Закону України ,,Про природні 

монополії” Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) ведеться зведений 

перелік суб’єктів природних монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних 

монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються 

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій – 

національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або 

органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до 

створення зазначених комісій. 

Згідно Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних 

монополій, затвердженого постановою НКРЕКП від 19 жовтня 2017 року №1268, 

внесення до Реєстру відомостей про суб’єктів природних монополій, які провадять 

господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та 

водовідведення, транспортування теплової енергії відповідно до ліцензій, виданих 

обласними, Київською міською державними адміністраціями, здійснюється на 

підставі інформації, наданої до НКРЕКП обласними, Київською міською 

державними адміністраціями за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, 

не пізніше 5 числа кожного місяця.  

Відомості щодо суб’єктів природних монополій, які провадять господарську 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до 

Реєстру станом на останнє число звітного місяця. 

Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на 

електронних та паперових носіях подаються до Антимонопольного комітету 

України. 

Згідно інформації оприлюдненої станом на 31 листопада 2019 року на сайті 

Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) опубліковано Зведений 

перелік суб’єктів природних монополій.  Під  п/№10 Товариство з обмеженою 

відповідальністю ,,ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ” входить до переліку  суб’єктів 

природних монополій Херсонської області з транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 

Крім цього, Замовник здійснює закупівлю згідно предмета закупівлі в Учасника у 

зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, 

оскільки мережі Замовника приєднані безпосередньо до потужностей Учасника. 

Враховуючи ті обставини, що відомості щодо Учасника внесені до зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій, а також розгалуженість технологічних 

мереж (транспортування теплової енергії Замовника безпосередньо приєднані до 

потужностей Учасника), здійснення постачання пари, гарячої води та пов’язаної 

продукції (теплова енергія) іншими учасниками не є можливим, а тому з 

урахуванням вимог Закону України ,,Про публічні закупівлі” Замовнику необхідно 

застосувати переговорну процедуру закупівлі. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі. 

 - Закон України ,,Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року №922-VIII; 

- Зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщений на офіційному веб-

сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). 
__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

Голова тендерного комітету  _____________ Чурсинов Л.Г.  

                                                    (підпис, М.П.) 
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