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 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ПЕРЕГОВОРІВ. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ПЕРЕГОВОРІВ. 

Найменування: комунальне підприємство «Ромникомунтепло 

«Роменської міської ради».        

Місцезнаходження / юридична адреса: вул. Коржівська, 90, м. Ромни, 

Україна, 42000, код ЄДРПОУ 33219263. 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: 

«Послуги з постачання теплової енергії (м. Ромни)»                                                         

(ДК 021:2015:09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»). 

Місце надання послуг: вул. Соборна, 43, м. Ромни. 

Обсяг закупівлі: 103 Гкал. 

Строк надання послуги: до 31 грудня 2022 року включно. 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури 

 Пункт закону 

Відсутність конкуренції з технічних причин. 

Обґрунтування 

 Переговорна процедура закупівлі не передбачає конкурентної боротьби. За 

це її називають неконкурентною. Замовник може використати переговорну 

процедуру як виняток. І винятковість її в тому, що замовник сам обирає учасника-

переможця, з яким укладає договір про закупівлю. Підстави, коли можна 

застосовувати переговорну процедуру закупівлі, визначає частина 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Вони імперативні та 

обов’язкові. 

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена, є 

однією з умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

Комунальне підприємство «Ромникомунтепло «Роменської міської ради» (далі - 

КП «Ромникомунтепло «РМР») значиться під №2360 у Зведеному переліку 

суб’єктів природних монополій, який веде Антимонопольний комітет України 

відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» від 

20.04.2000 №1682-III (https://amcu.gov.ua/zvedenij-perelik-subyektiv-prirodnih-

monopolij). 

Отже, КП «Ромникомунтепло «РМР» - суб'єкт природної монополії. 

Документ, який підтверджує умову застосування переговорної процедури 

закупівель - Зведений перелік суб’єктів природних монополій. 

Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про природні монополії», 

природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на 



цьому ринку є найбільш 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). 

Замовник здійснює закупівлю послуг згідно з предметом закупівлі в учасника, у 

зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних 

причин, а саме з урахуванням підключення відповідних технологічних мереж 

споживача (замовника) безпосередньо до мереж учасника та за умови 

затверджених тарифів на надання послуг для цього постачальника. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, 

за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не 

вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві. Послуга з 

транспортування теплової енергії надається згідно з умовами договору, що 

укладається з урахуванням вимог правил надання послуг з постачання теплової 

енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для 

споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво та постачання 

теплової енергії. Постачання теплової енергії для потреб централізованого 

опалення здійснюється в опалювальний період. 

Виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити 

постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, 

температури та величини тиску. 

Отже, за результатами проведених переговорів замовник визначає переможця 

процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 

закупівлю. 

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі, 

загальну суму, термін надання послуг та інші умови договору. Учасником -                     

КП «Ромникомунтепло «РМР» в повному обсязі надано документи, що 

передбачені Законом, про що складено відповідний протокол переговорів №115 

від 29.12.2021. 

Дата оприлюднення: 07 січня 2022 

Оскарження наміру укласти договір: 13 січня 2022 00:00 

  

Очікувана вартість - 401 071,00 гривень з ПДВ 


