
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик послуги з постачання теплової енергії,  код ДК 021:2015 

«09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», 

 розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його 

категорія: Тернівський професійний гірничий ліцей, розташований                      за адресою: 51502, 

вул. Маяковського, буд 24, м. Тернівка, Дніпропетровської обл.,                                       код ЄДРПОУ 

02541757, Замовник, що здійснює закупівлі для потреб бюджетної установи. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): послуги з 

постачання теплової енергії,  код ДК 021:2015 «09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура   на підставі п.2 частини 2 ст.40 

Закону України «Про публічні закупівлі»: «якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання…», а саме: «відсутність 

конкуренції з технічних причин».  

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   1392927,96 грн.  

(один мільйон триста дев’яносто дві  тисячі дев’ятсот двадцять сім гривень 96 коп.)  з урахування 

ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено Рішенням виконавчого 

комітету Тернівської міської ради № 295/0/5-21 від 15.12.2021 року, де встановлено двоставкові 

тарифи на теплову енергію для бюджетних організацій: 

-умовно змінна частина -1065,83 грн. за 1 Гкал з ПДВ,  

- умовно-постійна частина -6,91 грн. за 1 м2 опалювальної площі з ПДВ. 

Тож відповідно цього, загальна сума оплати за теплопостачання складає 1392927,96 грн. : 

 - умовно змінна частина  1065,83 грн. х 750 Гкал = 799372,5 грн.  

- умовно-постійна частина     6,91 грн. х 7158,17 м2  х 12 міс.= 593555,46 грн. 

Розмір очікуваної суми закупівлі на 2022 рік: 1392927,96 грн.   

Нормативно-правове регулювання. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"  Рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради                  № 140 від 28.03.2007 

року, для замовника ТПГЛ,   визначено постачальника  теплової енергії. 

 Загальні положення. Постачання теплової енергії споживачам здійснюється постачальниками, які 

отримали відповідні ліцензії, за договором постачання теплової енергії. Інформація  повинна 

міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які відповідно до 

вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 

теплової енергії. 

Постачальник повинен забезпечити поставку теплової енергії на об’єкти замовника, які знаходиться в 

Дніпропетровській області та підключені до місцевих  систем, технічні та якісні характеристики якої 

повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним 

стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля. 

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з 01.01.2022 року по 31.12.2022 

року. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання теплової енергії та опалювальна 

площа. За одиницю виміру кількості теплової енергії приймається Гкал., Обсяг, необхідний для 

забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, згідно обсягу споживання 2021 року 

становить 750 Гкал/рік та загальна опалювальна площа, що становить 7158,17 м2   

Обґрунтування якісних характеристик. технічні та якісні характеристики предмету закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог Законів України «Про 

теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Правил 

користування тепловою енергією, Правил  технічної експлуатації теплових установок і мереж та 

інших нормативних документів, що регулюють відносини сторін з приводу теплопостачання 


