
ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

UA-2023-01-27-002571-a

Дата договору/документа: 26 січня 2023 13:00

Номер договору/документа, що
підтверджують придбання товару
(товарів), робіт та послуги (послуг):

175

Найменування замовника Ковельський фаховий медичний коледж Волинської
обласної ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05500693

Місцезнаходження замовника: 45000, Україна, Волинська обл., м. Ковель, вул.
Незалежності, 182

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) (для фізичної
особи) постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача послуг,
з яким укладено договір про
закупівлю:

ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
"КОВЕЛЬТЕПЛО"

Ідентифікаційний код юридичної
особи в ЄДР або реєстраційний
номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

30514446

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг та номер телефону:

45000, Україна, Волинська область, місто Ковель,
ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА будинок 97 А
+380335245600

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Постачання теплової енергії для потреб опалення



Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та
пов’язана продукція

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів,
робіт чи
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю

Постачання
теплової енергії для
потреб опалення

220
гігакалорія

45000, Україна,
Волинська
область, Ковель,
Незалежності,
182

з 01 січня
2023 по 31
грудня 2023

гігакалорія 3685.57
UAH з
ПДВ

Інформація про технічні та якісні
характеристики товарів, робіт чи
послуг:

Відсутня

Ціна договору: 810 825,40 UAH з ПДВ

Строк виконання договору: від 01 січня 2023
до 31 грудня 2023

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) КУРСИ 6250 UAH

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 239240.4 UAH

Місцевий бюджет КУРСИ 12500 UAH

Місцевий бюджет 552835 UAH

Ідентифікатор договору UA-2023-01-27-002571-a-b1



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат: 
26B2648ADD3032E104000000F88F3000C0C3AC00
Підписувач: Музиченко Ольга Валеріївна
Дійсний з: 25.11.2022 17:55:49 по 25.11.2024 17:55:49

Антимонопольний комітет України

Н<p#H>n.ЖB&^^О
№ 100-17.3/02-1694е від 17.01.2023

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044) 251-62-62, (044) 251-62-66

E-mail:  sl.dilovod@amcu.gov.ua, сайт: amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 00032767
______________________________________________________________________________

  ________________  № __________________            На № ____________від ____________

Ковельський фаховий медичний 
коледж Волинської обласної 
ради

kovelfahkoleg@ukr.net

Про розгляд запиту на
отримання публічної інформації

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши запит на публічну 
інформацію Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради 
від 11.01.2023 б/н (вх. № 10-01/536-пі від 11.01.2023) щодо надання зведеного переліку 
суб’єктів природних монополій, у межах повноважень повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або 
яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Згідно з пунктом 5 розділу І Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної 
інформації в Антимонопольному комітеті України, затвердженої розпорядженням Комітету 
від 27.07.2011 № 406-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2011 за 
№ 974/19712 (зі змінами), Комітет не є розпорядником інформації за запитами на інформацію, 
зокрема, щодо інформації, надання якої потребує узагальнення, аналітичної обробки даних або 
створення в інший спосіб.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована та на будь-
яких носіях знаходилась у володінні розпорядника інформації. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Комітет є 
державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення 
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.

Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено 
ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального 

mailto:sl.dilovod@amcu.gov.ua
http://www.amc.gov.ua/
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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. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких 
діють суб’єкти природних монополій, - національні комісії регулювання природних 
монополій у відповідній сфері або органи виконавчої влади, що здійснюють функції такого 
регулювання до створення зазначеної комісії визначають суб’єктів природних монополій, 
складають та ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій.

Відповідно до пункту 4 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій (далі – Зведений перелік), затвердженого розпорядженням Комітету від 
28.11.2012 № 874-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за 
№ 2119/22431 (далі – Порядок), внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного 
переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від Міністерства 
інфраструктури України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Згідно з пунктом 5 Порядку реєстри суб’єктів природних монополій складаються та 
подаються до Комітету щомісяця до 10 числа в електронному та паперовому вигляді. Зазначені 
реєстри містять інформацію про суб’єктів природних монополій, внесених до реєстру станом 
на останній день місяця, що передує місяцю подання реєстрів до Комітету.

З метою задоволення запиту в Комітеті підготовлено наявну інформацію, а саме, 
Зведений перелік станом на 31.12.2022.

Обсяг інформації, що запитується, складає 236 сторінок. Враховуючи, що зведений 
перелік суб’єктів природних монополій наявний в електронному вигляді, сканування не 
потребує, надсилаємо його на зазначену в запиті електронну адресу безкоштовно.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, 
дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Додаток: на 236 арк. в 1 прим.

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений       Ольга МУЗИЧЕНКО

Маргарита Добкевич (044) 251-62-25*62-69



ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ станом 

на 31.12.2022 

№ з/п 

 Код за ЄДРПОУ 

суб’єкта  

господарювання 

Найменування суб'єкта 
господарювання 

Вид господарської діяльності, що 
провадиться суб’єктом господарювання 

Територія діяльності суб'єкта природних 
монополій 

Національна комісія або інший 
орган, що склав та веде цей реєстр 

1 2 3 6 7 8 

1 

20572069 ДП «МА Бориспіль» 
Забезпечення посадки, зльоту повітряного 

судна, забезпечення авіаційної безпеки,  

забезпечення наднормативної стоянки  

повітряного судна 

м. Бориспіль 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ 

ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА  

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  

2 

1130532 КП «Аеропорт «Вінниця» 
Забезпечення посадки, зльоту повітряного 

судна, забезпечення авіаційної безпеки,  

забезпечення наднормативної стоянки  

повітряного судна 

Вінницька область 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ 

ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА  

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ  

 

57 30514446 
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ  

МЕРЕЖ "КОВЕЛЬТЕПЛО" 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  

МАГІСТРАЛЬНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ  

(РОЗПОДІЛЬЧИМИ) ТЕПЛОВИМИ  

МЕРЕЖАМИ 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО  

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ  

ПОСЛУГ 

 



ОГОЛОШЕННЯ
Звіт про укладений договір

UA-2023-01-27-002571-a

Найменування замовника Ковельський фаховий медичний коледж 
Волинської обласної ради

Категорія замовника Юридична особа, яка забезпечує потреби 
держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 05500693

Місцезнаходження замовника: 45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, 
вул. Незалежності, 182

Контактна особа замовника, 
уповноважена здійснювати звʼязок з 
учасниками:

Тетяна Кузьмук, +380335248760, 
kovelfahkoleg@ukr.net

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі Постачання теплової енергії для потреб 
опалення

Код за Єдиним закупівельним 
словником

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Код згідно з 
Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг

Місце поставки 
товарів або 
місце виконання 
робіт чи надання 
послуг

Строк поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

Постачання 
теплової енергії 
для потреб 
опалення

ДК 021:2015 
09320000-8-Пара, 
гаряча вода та 
пов’язана 
продукція 

220 
гігакалорія

45000, Україна, 
Волинська 
область, Ковель, 
Незалежності, 
182

від 01 січня 
2023 до 31 
грудня 2023 

План, відповідно до якого проводиться 
закупівля (інформація про джерело 
фінансування)

072c760b28274135857b29ee0806cdee

Очікувана вартість предмета закупівлі: 810 825,40 UAH

Розмір мінімального кроку пониження 
ціни:

,00 

Підписант: Кузьмук Тетяна Вікторівна
 Дата підпису: 27.01.2023

Оригінал документа на веб-порталi
 уповноваженого органу



Математична формула для розрахунку 
приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій:

NaN undefined NaN Invalid Date

Розмір забезпечення тендерних 
пропозицій (якщо замовник вимагає 
його надати):

0,00 

Вид забезпечення тендерних пропозиції 
(якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних 
пропозицій:

відсутня

Дата та час проведення електронного 
аукціону:

відсутній

Підписант: Кузьмук Тетяна Вікторівна
 Дата підпису: 27.01.2023

Оригінал документа на веб-порталi
 уповноваженого органу






