
ПРОТОКОЛ ПЕРЕГОВОРІВ № 24

між Комунальним закладом ТМР «СЮТ»
та

КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР 

21 грудня 2021р. м. Тернопіль

ПРИСУТНІ:
Від замовника:
Крижанівський Михайло Петрович -  уповноважена особа з питань проведення публічних 
закупівель, згідно наказу № 22-ОД від 24.04.2020 р.
Від учасника:
Красіцька Наталія Олегівна -начальник служби збуту теплової енергії 
КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР

Порядок денний:
Проведення переговорів по закупівлі (ДК 021:2015)- 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов ’язана 
продукція ( теплова енергія )

Виступили:
Крижанівський М П. повідомив, що у 2021 році використано 266 Гкал, для а для опалення на 2022 
рік, необхідно закупити теплової енергії 311 Гкал, для КЗ ТМР «Станція юних техніків» 
•Тернопільської області. Оскільки ще бюджет не затверджено, то закупівля буде проводитись на 
очікувану вартість, відповідно до тарифів затверджених на 2022 рік.

Начальник служби збуту теплової енергії КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Красіцька 
Наталя Олегівна повідомила, що підприємство, відповідно до ст.1 Закону України «Про природні 
монополії» природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому 
ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 
виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру 
збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних 
монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим 
попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на 
інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт 
господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у 
нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей 
доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, 
наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших 
обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 р. № 874 р. «Про 
затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій» 
затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку 
суб'єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні 
монополії». До Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які 
виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені 
до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне 
регулювання у сфері природних монополій. На офіційному веб-сайті http://www.amc.gov.ua 
Антимонопольного комітету України (станом на 30.11.2021 року) розміщено зведений перелік 
суб’єктів природних монополій, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 14034534), є 
суб’єктом природної монополії в сфері постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції на 
території м. Тернопіль. Школа під’єднана до центральних тепломереж міста. Схема розмежування 
додається до Договору в Додатку № 2. Розрахунок тарифу здійснюється відповідно до заявлених 
обсягів та діючих тарифів. Підприємство готове надати цілодобово якісний товар (ДК021:2015) - 
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія) відповідно до вимог 
чинного законодавства, що регулюють діяльність в сфері надання теплової енергії та інших 
нормативно-правових актів України згідно діючих тарифів на 2022 рік, що затверджені виконком 
Тернопільської міської ради.
Узгоджена ціна: умовно-змінна частина 2594,56 грн. за 1 Гкал.

http://www.amc.gov.ua


Умовно-постійна частина (місячна абонплата) : 15 974,52 грн.
Вирішили:
У зв’язку із вищенаведеним, сторони погодилися про закупівлю теплової енергії (ДК 021:2015) - 
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов ’язана продукція (теплова енергія)за переговорною 
процедурою (скороченою).

Очікувана вартість потреби закупівлі становить 998 602,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот дев’яносто

вісім тисяч шістсот дві грн.00 коп. з ПДВ).

Замовником та Учасником здійснена домовленість про наступне:
Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода(ДК021:2015) - 09320000-8.
Процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена).
Назва учасника:КП ТМ «ТЕРНОШЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ТМР 
ЄДРПОУ: 14034534
Адреса: ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 16
Вид діяльності: ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ МАГІСТРАЛЬНИМИ ТА 
МІСЦЕВИМИ (РОЗПОДІЛЬЧИМИ) ТЕПЛОВИМИ МЕРЕЖАМИ 
Узгоджена ціна: умовно-змінна частина 2594,56 грн. за 1 Гкал.

Умовно-постійна частина (місячна абонплата) : 15 974,52 грн.
Очікувана вартість потреби закупівлі становить: 998 602,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот дев’яносто 
вісім тисяч шістсот дві грн.00 коп. з ПДВ) у кількості -  311 Гкал.
Джерело фінансування : кошти місцевого бюджету.
Місце постачання: 46016, м. Тернопіль, вул.. Київська, 36, Комунальний заклад Тернопільської 
міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської області,
Строк постачання: протягом січня-грудня 2022 року .
Вирішили:
У зв’язку із вищенаведеним, сторони погодилися укласти Договір на постачання теплової енергії 
(ДК 021:2015)- 09320000-8- Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) за 
переговорною процедурою (скороченою)

Замовником та Учасником, здійснена домовленість про наступне:
Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія). 
Процедура закупівлі: Відповідно до п. 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме - відсутність конкуренції з технічних причин, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи, то найбільш прийнятною процедурою для проведення даної закупівлі відповідно до 
Закону є переговорна процедура закупівлі (скорочена).
Предмет закупівлі: товар
Назва учасника : КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго», ЄДРПО: 14034534 
Очікувана вартість потреби закупівлі становить: 998 602,00 грн. з ПДВ (дев’ятсот дев’яносто вісім 
тисяч шістсот дві грн.00 коп. з ПДВ). у кількості -  311 Гкал.
Джерело фінансування : кошти місцевих бюджетів Тернопільської міської ОТГ.
Місце постачання: 46016, м. Тернопіль,вул.. Київська, 36, Комунальний заклад Тернопільської 
міської ради «Станція юних техніків».
Строк постачання: протягом січня-грудня 2022 року.

ВІД УЧАСНИКА ВІД ЗАМОВНИКА
Начальник служби збуту теплової енергії Уповноважена особа


