
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про 

ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. 

№ 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості. 

Назва  предмета 

закупівлі 

код за ДК 021:2015 – 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (теплова енергія); ідентифікаційний номер в електронній 

системі закупівель: UA-2022-01-10-005040-c, на очікувану вартість - 

837 300,00 грн. 

Вид процедури Переговорна процедура закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

закупівлі 

Необхідність проведення закупівлі теплової енергії на 2022 рік 

зумовлена потребою в забезпеченні функціонування будівлі 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. 

Підставою для обрання переговорної процедури закупівлі є чинне 

законодавство України. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 

природні монополії» від 20.04.2000р. № 1682-III природна монополія 

це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому 

ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 

внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з 

істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру 

збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що 

виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути 

замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим 

попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці 

товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Згідно з 

абзацом другим частини 1 статті 12 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» від 11.01.2001р. № 2210-III суб’єкт 

господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на 

ринку, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента, а у 

відповідності до частини 2 статті 12 цього Закону: монопольним 

(домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, 

частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не 

доведе, що зазнає значної конкуренції. Згідно з частиною 1 статті 5 

Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього 

Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій, в 

тому числі і у сфері передачі централізованого постачання теплової 

енергії. Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» перелік суб’єктів природних монополій 

складається та ведеться Антимонопольним комітетом України на 

підставі реєстрів суб’єктів природних монополій. До зазначеного 

переліку, як суб’єкт господарювання, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку передачі централізованого 

постачання теплової енергії в м. Києві включено Комунальне 

підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської 



державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Комунальне 

підприємство Виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») займає монопольне становище на ринку 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами на території міста Києва. КП 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» станом на 30.11.2021 включено до 

Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, складеного 

відповідно до Порядку складення та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р, 

розміщеному в установленому порядку на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). 

Відповідно до пункту 29 Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421), 

адреса: м. Київ, площа Івана Франка, 5, 01001) є суб'єктом 

природних монополій, яке займає монопольне становище на ринку 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами на території міста Києва та 

має ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, відповідно до розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) № 591 від 10.04.2018 «Про видачу ліцензій 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Документи, що підтверджують наявність 

умов застосування переговорної процедури закупівлі: - Закон 

України «Про природні монополії»; - розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій»; - зведений перелік суб’єктів 

природних монополій розміщений на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua станом 

30.11.2021 року. 

           Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 

законодавства. 

Обґрунтування 

очікуваної вартості  

закупівлі 

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких 

проводиться державне регулювання цін і тарифів відповідно до 

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2020 № 1487. 

Відповідно до Методики: 

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, затверджена 



відповідним нормативно-правовим актом. 

Очікуване споживання на 2022 рік – 341.75 Гкал. Тариф – 

2450.02 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік 

– 837300 грн, з ПДВ. 

 

 

 
 


