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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 

11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

            НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ДК 

021:2015 : ПОСЛУГИ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (КОД 

ДК 021:2015 :09320000-8 – ПАРА, ГАРЯЧА ВОДА ТА ПОВ’ЯЗАНА ПРОДУКЦІЯ) 

                        Вид та ідентифікатор плана закупівлі: переговорна процедура  UA-P-2021-09-09-011555-c            
                        Обрунтування розміру бюджетного призначення: Планування закупівлі здійснюється на підставі наявної 
потреби, згідно ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року.  Закупівля здійснюється відповідно 
до річного плану.    
                        Очікувана вартість предмету закупівлі: 808 856, 09  (Вісімсот вісім тисяч вісімсот п’ятдесят шість грн. 09 
коп.) 
                        Обгрунтування очікуваної вартістості предмету закупівлі: Очікувана вартості предмета 
закупівлі  визначалася виходячи із планових вартісних показників, з урахуванням планової потреби в забезпеченні теплоносієм 
закладів Замовника ,з урахуванням попередніх періодів споживання, що відповідає Примірній методиці визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
№275 від 18.02.2020 року, а також Листу Мінекономрозвитку України «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета 
закупівлі» №3301-04/34980. 
                        Річна потреба на опалювальний період складає – 653 Гкал., виходячи із середнього споживання природного 
газу опалювальний період 2019-2020 та 2020-2021 року – 72,330 тис. м. куб. 
                        Гранична норма теплоти згорання 1м.куб. природного газу=9028 ккал*год (відповідно до показників Оператора 
ГТС «Дніпропетровськгаз» за жовтень-грудень 2021 р). 
                        З урахування підключення до централізованої тепломережі потреба в тепловій енергії з 15.10. 2021 р по 
31.12.2021 р складає: 
                        176 днів – опалювальний період 
                        з 15.10. 2021р. по 31.12.2021 р- 78 опалювальних днів, 
                        тобто = 44,32% від загальної кількості днів 
                        653*44,32%=289 гКал*год (приблизно) 
                        Тариф на оплату за теплову енергію на 2021 рік затверджено відповідно до рішення виконкому Апостолівської 
міської ради від 23 лютого 2021 року № 22 (посилання - https://apost.otg.dp.gov.ua/ua/rishennya-gromadi/pro-vstanovlennya-
tarifiv-na-virobnictvo-teplovoyi-energiyi-na-postachannya-teplovoyi-energiyi-shcho-viroblyayetsya-na-ustanovkah-z-vikoristannyam-
alternativnih-dzherel-energiyi-tov-cherniv-2) «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, на постачання теплової. 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Термін постачання — з 15.10.2021 р. по 31.12.2021_р. 
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання теплової енергії. За одиницю виміру кількості теплової 
енергії приймається 1 ГКалл,. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та дотримання санітарних норм, враховуючи 
розрахункові обсяги споживання,  становить 289_ Гкал на рік. 
        Оскільки технічні та якісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК    021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція, затверджені низкою нормативно-правових актів.Так нами як Замовником торгів при визначенні Якісних 
характеристик послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води дотримано враховано вимоги наступних 
положень:Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) визначено, що державна політика у сфері 
житлово-комунальних послуг базується, зокрема, на принципі дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків 
і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг. При цьому, статтею 7 Закону визначено, що до повноважень 
органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема, належить: забезпечення населення житлово-
комунальними послугами необхідних рівня та якості; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 
споживачів у сфері житлово-комунальних послуг. Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197, 
визначено, що Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, 
формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства та відповідно до покладених на нього 
завдань, зокрема, затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, методики визначення 
норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат 
ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері та нормативно-правові акти з питань контролю у сфері житлово-
комунального господарства. Відповідно до статей 18 та 21 Закону виконавець зобов’язаний забезпечувати своєчасність та 
відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення 
систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів. Окремо, вимоги, щодо якісних, технічних 
показників предмету закупівлі Замовником сформовано відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 
630, та визначено, що послуги повинні відповідати: з централізованого постачання холодної та гарячої води - вимогам щодо 
якості і тиску води, температури гарячої води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору; з централізованого 
опалення - нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення 
споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального 
користування будинку. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування мають право тимчасово 
визначати інші норми споживання, кількісні та якісні показники та режими надання послуг в порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України. Вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від 
нормативних визначені у додатку до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, 
зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від17.02.2010 № 151 (далі – Порядок). Відповідно до 
вимог Порядку, у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/17815654


кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець/надавач послуг проводить перерахунок розміру плати за фактично 
надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог. 
Отже, відповідно до Рішень виконкому Апостолівської міської ради від 23.02.2021 року №27 «Про надання дозволу на 
постачання теплової енергії для дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Малятко» та від 23.02.2021 року №26 «Про 
надання дозволу на постачання теплової енергії для Апостолівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3» (посилання - 
https://apost.otg.dp.gov.ua/ua/rishennya-gromadi/pro-nadannya-dozvolu-na-postachannya- teplovoyi-energiyi-dlya-doshkilnogo-
navchalnogo-zakladu-yasla-sadok-malyatko-m-apostolove), закладам надано дозвіл на постачання теплової енергії, виробленої на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії. Відповідно до листа ТОВ «Чернівецькі теплові мережі» від 
07.09.2021 року №236 повідомив Замовника про підключення до централізованої системи опалення Учасника закладів 
Замовника та про гарантію постачання теплової енергії. 

 


