
Додаток 1 

до листа від 17.02.2022 р. №28/04-32 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

Найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, 

його категорія: 

Відділ культури, сім’ї, молоді 

та спорту Городнянської 

міської ради, ЄДРПОУ 

42039130, м. Городня, вул. 

Троїцька, 12, Україна, 15100 

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 

і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): 

«Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція» Код ДК 

021:2015:09320000-8 -  Пара, 

гаряча вода та пов’язана 

продукція 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-17-001889-a 

 

Найменування структурного підрозділу: Відділ культури, сім’ї, молоді та 

спорту Городнянської міської ради.  

Обгрунтування доцільності закупівлі: згідно ч. 1 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 

закупівлю з учасником після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 

договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у 

разі наявності підстав, що визначені згідно п.2 ч.2 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути застосована у разі 

відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок 

чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником.  

Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» 

передбачено, що перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться 

Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб'єктів природних 

монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

https://amcu.gov.ua/ в установленому порядку. При цьому, відповідно до статті 13 

вказаного Закону національні комісії регулювання природних монополій 

складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких 

регулюється відповідно до цього Закону.  

Згідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій, АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (далі – АТ «ОТКЕ») відноситься 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-17-001889-a
https://www.dzo.com.ua/tenders/13528151/bid/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da/info
https://www.dzo.com.ua/tenders/13528151/bid/cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da/info


до суб’єктів природних монополій у Чернігівській області. Враховуючи 

монопольне становище АТ «ОТКЕ» за відсутності альтернативи вибору, Відділ 

культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради укладає договір про 

закупівлю з АТ «ОТКЕ», на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі», а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності відсутності конкуренції з технічних причин. 

 Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: «Пара, 

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

вода та пов’язана продукція - переговорна процедура (скорочена). Технічні та 

якісні характеристики теплової енергії повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства України, що пред’являються до відповідного виду послуг.  

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі 

визначені відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 

2633-IV, Правилам надання послуги з постачання теплової енергії і типових 

договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 р. № 830, Правилам 

технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженим наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, Правил надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 № 630 та інших нормативно-правових актів України. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до затверджених бюджетних призначень на 

2022 рік, які затверджені рішенням 11 сесії 8 скликання Городнянської міської 

ради від 23.12.2021 року «Про бюджет Городнянської міської територіальної 

громади на 2022 рік» (код бюджету 25536000000), та становить 1800000,00 грн. 

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: постановою 

НКРЕКП від 07.07.2021 р. N 1085, внесені зміни до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених 

постановою НКРЕКП від 22.03.2017 р. № 308 згідно яких НКРЕКП втратила 

повноваження органу ліцензування для суб’єктів господарювання, які не 

підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені відповідними 

Ліцензійними умовами. 

Отже, відповідно до п. 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609, АТ «ОТКЕ» 

перейшло під регулювання Чернігівської обласної державної адміністрації та 

відповідних органів місцевого самоврядування, які на сьогодні наділені 

повноваженнями щодо здійснення ліцензування даного виду господарської 

діяльності та щодо встановлення тарифів відповідно. 

https://www.nerc.gov.ua/?id=24335


У відповідності до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» АТ «ОТКЕ» проводить розрахунки із споживачами згідно встановлених 

органами місцевого самоврядування тарифів на комунальні послуги, що 

надаються даним підприємством. 

Очікувана вартість закупівлі розрахована на підставі примірної Методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (далі - Методика), 

затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Городнянської міської ради  

Чернігівського району Чернігівської області  № 277 від 08.10.2021 року “Про 

встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії” та рішення 

виконавчого комітету Городнянської міської ради  Чернігівського району 

Чернігівської області №326 від 16.11.2021 року «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Городнянської міської ради № 277 від 08.10.2021 року «Про 

встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії»,  тариф на 

послугу з постачання теплової енергії для споживачів Городнянської міської ради 

для потреб бюджетних установ становить 4247,92 грн/Гкал (з ПДВ). 

Відповідно до Методики, очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких 

проводиться державне регулювання цін і тарифів, визначається як добуток 

необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), що розраховується за такою 

формулою:  

 ОВрег = V * Цтар, де:  

-ОВрег — очікувана вартість закупівлі товарів / послуг, щодо яких 

проводиться державне регулювання цін і тарифів;  

-V — кількість (обсяг) товару / послуги, що закуповується;  

-Цтар — ціна (тариф) за одиницю товару / послуги. 

Загальний очікуваний обсяг закупівлі теплової енергії на 2022 рік складає – 

423,677544 Гкал. Відповідно очікувана вартість закупівлі на 2022 рік складає – 

1799746,62 грн. (з ПДВ). Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно 

від фактичного споживання в 2022 році. 

 

 

Уповноважена особа 

Відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту 

Городнянської міської ради 

 

 

 

Людмила НЕГОДА 

 

 

 

________________ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text

