
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 
від 15.09.2014 №  1106

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі 

пари та гарячої води; постачання пари га гарячої води 
ДК 021:2015(СРУ)09320000-8

1. Замовник.
1.1. Найменування: Черкаський художньо-технічний коледж.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05537816.
1.3. Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Черкаси, Соснівський район, 
вул. Сумгаїтська, будинок 13, 18000.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 11А368201720344280005000001036, 
иА528201720344271005200001036.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, 
ім’я, по батькові та адреса, номер телефону та телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса): Басга Валентина Іванівна, уповноважена особа, 
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, будинок 13, (0472) 66-29-36, (0472) 66-16-09; Мнхальченко 
Наталія Миколаївна, секретар комітету з конкурсних торгів, м. Черкаси, 
вул. Сумгаїтська, будинок 13, (0472) 66-29-36, (0472) 66-16-09; chhtk@ukr.net.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
ЛОТ 1 -  870539,93 грн. для бюджетних установ;
ЛОТ 2 -  862168,56 грн. для відомчого житла.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: 1тр:/Лу\ул\'. chtk.ck.ua/

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі -  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води ДК 021:2015(СРУ)09320000-8 -  2 лоти.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 -  160 Гкал. для бюджетних установ;
ЛОТ 2 -  390 Гкал. для відомчого житла.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  Черкаський художньо- 
технічний коледж.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  2022 рік з 01.01.2022 р. по 
30.09.2022 р.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника, з яким проведено переговори: Комунальне підприємство теплових мереж 
«Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради; Черкаська обл., м. Черкаси, 
вул. Остафія Дашковича, будинок 62; телефони учасника (0472) 65-99-81.
6. Інформація про ціну пропозиції:
ЛОТ 1 -  870539,93 грн. для бюджетних установ;
ЛОТ 2 -  862168,56 грн. для відомчого житла.

7. Умова застосування переговорної процедури: стаття 40, пункт 2, частина 2 Закону -  
відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація: протокол переговорів з КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», 
лист КПТМ щодо суб’єкта природних монополій.

Уповноважена особа В. І. Баєга

mailto:chhtk@ukr.net


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 
«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
18000, м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 62 

р/р 2600045973 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, ЄДРПОУ 02082522 
тел. /факс 54-06-92, 33-57-14 (бух), 65-92-86 (догов.) E-mail: info@ctke.ck.ua

04.02.2022 р. № 06/112

Повідомляю, що КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» є суб'єктом природніх 
монополій в частині господарської діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Відповідний 
запис внесений до реєстру суб'єктів природніх монополій у сферах 
теплопостачання, централізованоого водопостачання та централізованого 
водовідведення за номером 84.

Враховуючи вищезазначені обставини, об'єкти нерухомого майна, що 
розташовані за адресами: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 13; 13/1; 13/2 
підключені до мереж КПТМ «Черкаситеплокомуненерго».

Черкаський художньо- 
технічний коледж

Начальник
служби товарів та послуг
КПТМ  «Черкаситеплокомуненерго» Галина АНІСТРАТОВА

М икола БУНЯК1Н 
332961
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Накат Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 
від 15 09 2014 №  1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води 
ДК 021:2015(CPV)09320000-8 -  2 лоти

1. Замовник.

1.1. Найменування: Черкаський художньо-технічний коледж.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05537816.

1.3. Місцезнаходження: Черкаська область, м. Черкаси, Соснівськнй район, 
вул. Сумгаїтська, будинок 13, 18000.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, e-mail): Басга Валентина Іванівна, уповноважена особа, (0472) 66-29- 
36, (0472) 66-94-64, chhtk@ukr.net.

1.5. Дата прийняття уповноваженою особою замовника рішення про застосування 
процедури закупівлі в одного учасника: 07.02.2022 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води ДК 021:2015(CPV)09320000-8 -  2 лоти.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконаних робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 -  160 Гкал. для бюджетних установ;
ЛОТ 2 -  390 Гкал. для відомчого житла.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Черкаський художньо- 
технічний коледж.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2022 рік з 01.01.2022 р. по 
30.09.2022 р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 
Комунальне підприємство теплових мереж «Черкаситеилокомуненерго» Черкаської 
міської ради.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02082522.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, будинок 62; телефони 
учасника (0472) 65-99-81.

4. Умови застосування процедури закупівлі:
Пункт закону

стаття 40, пункт 2, Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 
відповідному ринку, внаслідок чого договір може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Обгрунтування
враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо надання послуг з 
централізованого опалення (теплопостачання) -  єдиний можливий постачальник КПТМ 
«Черкаситеплокомуненерго, з яким, згідно з п. 2 статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме «відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одними 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи», може бути застосована переговорна 
процедура закупівлі. До будівель вул. Сумгаїтська, 13, вул. Сумгаїтська. 13/1.
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вул. Сумгаїтська, 13/2 м. Черкаси (навчальний корпус, гуртожиток №1 та гуртожиток №2), 
Черкаська область, 18029, Черкаський художньо-технічний коледж, альтернатива надання 
послуг іншим постачальником відсутня з технічних причин. Крім того, відповідно до Закону 
України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 
28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 
суб’єктів природних монополій», КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» включено до Зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій Черкаської області на ринку транспортування теплової 
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (перелік 
розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (\vww.amc.gov.ua)).

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: відсутність альтернативи закупівлі в іншого учасника.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: технічні причини територіального місцезнаходження замовника, відсутність 
альтернативи закупівлі в інших учасників.

7. Лист КПТМ від 04.02.2022 р. № 06/112 щодо реєстру суб’єктів природних монополій.

Уповноважена особа В. І. Баега


