
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі теплова 

енергія у гарячій воді/парі (ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція) 

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів») 

 

Процедура закупівлі: скорочена переговорна процедура  

 

Назва закупівлі: теплова енергія у гарячій воді/парі (ДК 021:2015: 09320000-8 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 049 681,84 (один мільйон сорок дев’ять 

тисяч шістсот вісімдесят одна грн 84 коп) з ПДВ 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики визначено визначені відповідно до потреб замовника та 

з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері. 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Видатки, передбачені 

Кошторисом на 2022 рік 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр» (витяг з 

протоколу засідання КМУ №149 від 15.12.2021 року (далі – Витяг) по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».  

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені 

методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, 

збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, 

що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», 

тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних 

представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних 

товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх 

закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, 

зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної 

вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів 

формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для 

подальшого укладення договорів.  

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих 

періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), 

затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715/2014, НКРЕКП є 

органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, 

яка відповідно до покладених на неї завдань установлює тарифи на комунальні послуги 

для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках. 

Згідно з Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 13.10.2021 №2145 та з урахуванням пункту 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 №1209 «Деякі питання нарахування 

(визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та 



постачання гарячої води у зв’язку зі зміною ціни природного газу» тариф становить 

2594,69 грн Гкал (з ПДВ). Орієнтовний обсяг закупівлі – 145 Гкал.  

Таким чином, очікувана вартість закупівлі – 1 049 681,84 грн (з ПДВ).  

 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 

31.12.2021 р. та Реєстр суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 

31.01.2022. 
 


