
 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі теплової енергії, 
 розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 р. 

“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 

Найменування: Науково-дослідна установа 
“Український науковий центр екології моря”,                   
Місцезнаходження: Французький бульвар, 89, 
м. Одеса, 65009 
Код ЄДРПОУ:  02572516 
Категорія: Категорія 3 (п.3 ч.1 ст 2 Закону), 

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) 

Назва: Послуги з теплопостачання для потреб 
УкрНЦЕМ на 2022 рік,   
Код за  ДК 021:2015 — 09320000-8   
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 
(ДК 021:2015 — 09323000-9  Централізоване 
опалення). 
Поділу на лоти — не передбачено 

Обсяг закупівлі та очікувана вартість 194 Гкал,     729963,80 грн, з ПДВ 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі Переговорна процедура  UA-2022-02-13-000248-b 
 

1.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
Технічні та якісні характеристики закупівлі послуг з теплопостачання визначені 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. 

Якість послуг з теплопостачання та порядок їх надання мають відповідати Правилам надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630) та відповідно до потреб 
замовника. 

2. Розмір бюджетного призначення 
Закупівля послуг з теплопостачання  на 2022 рік проводиться: 
- на очікувану вартість (729963,80 грн, з ПДВ), згідно потреби УкрНЦЕМ в теплопостачанні 

на  2022 рік (194 Гкал); 
- згідно уточненого бюджетного запиту на 2022 - 2024 роки 
- відповідно до річного плану закупівлі:  UA-P-2021-12-28-011244-c 
 
3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 
Частиною першою статті 40 Закону No 922-VIII передбачено, що переговорна процедура 

закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір 
про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з 
одним або кількома учасниками процедури закупівлі.  При цьому, згідно з пунктом 2 частини другої 
статті 40 Закону No 922-VIII, переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 
виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання, зокрема у разі відсутності конкуренції з технічних 
причин. 

Законом України «Про природні монополії» (ч.1 ст.5) встановлено, що передача та розподіл 
електричної енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування 
теплової енергії – відноситься до сфери діяльності суб’єктів природних монополій. 

 



 
Відповідно ч.2 ст.5 цього Закону, Зведений перелік суб’єктів природних монополій 

складається й ведеться Антимонопольним комітетом України, відповідно до його повноважень, та 
розміщується на його офіційному сайті: www.amc.gov.ua. 

Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» - єдина організація в Одеській 
області яка включена до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій (станом на 
30.11.2021р), що здійснює транспортування теплової енергії магістральним та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами  та здійснює свою діяльність на території Одеської області 
(№ 27 в Переліку). 

Тарифи на постачання теплової енергії в Україні, з 01.01.2022 р. встановлюються не рішенням 
НКРЕКП, а рішенням Виконавчого комітету на відповідній території. 

За Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.12.2021 р. № 395, тариф на 
послуги теплопостачання з 01.01.2022 року, встановлений у розмірі 3762,70 грн/Гкал., з ПДВ. 

Таким чином, враховуючи: встановлений тариф — 3762,70 грн/Гкал та необхідний обсяг 
закупівлі — 194 Гкал, очікувана вартість предмета закупівлі складатиме: 729963,80 грн, з ПДВ. 

 
 
 
 
Уповноважена особа    ________________        Людмила КОМАРОВА 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amc.gov.ua/

