
ПРОТОКОЛ №16
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

«01 лютого » 2022р. «Мепа»

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), Положення про уповноважену особу та з метою організації 
закупівлі по предмету- код національного класифікатора України ДК 
021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - «ДК 021:2015 код 09320000- 
8, Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» шляхом проведення 
переговорної процедури закупівлі(скороченої),

ВИРІШИЛА:
1 Закупівлю по предмету - код національного класифікатора України 

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - «ДК 021:2015:09320000-8: 
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» здійснити шляхом проведення 
переговорної процедури згідно п.1 ч.2 ст. 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі» ,так як роботи, товари чи послуги можуть бути 
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання за наявності одного з таких випадків-відсутність 
конкуренції з технічних причиню. Відповідно до частини 1 статті 5 Закону 
України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІП регулюється 
діяльність суб’єктів природних монополій у таких сферах: 
транспортування теплової енергії. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону 
України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІП 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, а в інших сферах, у 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. Відповідно до 
інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 
розміщеного на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua), встановлено, що Акціонерне Товариство 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» включено до зведеного переліку суб’єктів 

http://www.amc.gov.ua


природних монополій на території Чернігівської області. Інформацією, що 
міститься у 'Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 
офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
(http://www.nerc.gov.ua), встановлено, що Акціонерне Товариство 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» має ліцензію на провадження 
господарської діяльності надання послуг з постачання теплової енергії. У 
зв’язку з вищевикладеним послуги з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води можуть бути надані виключно Акціонерним 
Товариством «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у зв’язку з відсутністю 
конкуренції з технічних причин.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування 
переговорної процедури закупівлі:

-Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії №597469;
- Ліцензія НКРЕКП на транспортування теплової енергії №597470 
-Ліцензія НКРЕКП на постачання теплової енергії №597471

-Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 
31.12.2021року.

Уповноважена особа Інна БОГДАН

http://www.nerc.gov.ua

