
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі - Виробництво, 

транспортування, постачання теплової енергії (ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція) 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 34654458; 

адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про закупівлю виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії (ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція). 

Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії шляхом застосування переговорної процедури 

закупівлі: "Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція)" на грудень 2021 року для опалення адміністративної будівлі Деснянського БУВР за 

адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 39-А передбачене абзацом 3 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі», а саме відсутність конкуренції з технічних причин, внаслідок чого послуги можуть бути 

поставлені виключно певним суб'єктом господарювання. 

Одним із основних виробників та постачальників послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання 

в м. Чернігові є Чернігівська ТЕЦ, яку муніципалітет м. Чернігів надав у оренду ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА». На 

даний час підприємство надає послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання приблизно 50% 

населення міста, промисловим підприємствам Новозаводського району міста Чернігова та установам та 

організаціям, загальноосвітнім та дошкільнім навчальним закладам, лікарням, поліклінікам тощо. Відповідно до 

діючого законодавства КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» повинна надавати свої послуги 

споживачам безперебійно (ч. 1 статті 16 Закону України № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»), при 

цьому зобов’язана забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та 

стандартів (ст. 25 Закону України від 02.06.2005 № 2633- IV № «Про теплопостачання»), аналогічне встановлено 

в Правилах користування тепловою енергією (п.н. 29, 31, 36 «Правил користування тепловою енергією» 

затверджених поставною Постановою Кабінету Міністрів України № 1198 від 03.10.2007). Таким чином, на 

території м. Чернігів за місцем розташування об’єкту замовника, а саме: м. Чернігів, проспект Перемоги, 39-А, 

єдиним постачальником теплової енергії є – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМА"ТЕХНОВА". 

Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІІІ регулюється діяльність суб’єктів природних 

монополій, в тому числі, щодо постачання теплової енергії. Частиною другої статті 5 Закону України «Про 

природні монополії» передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться 

Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-

комунального господарства, який формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг. 

Зведений перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік) розміщується на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України: http://www.amcu.gov.ua. Згідно п. 128 вказаного переліку станом на 

31.10.2021 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА"ТЕХНОВА" (ЄДРПОУ 

24100060, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 31/11 офіс 87), як суб’єкт природної монополії, займає монопольне 

становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами – в межах діючих мереж на території Чернігівської області. 

Отже, замовником прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури закупівлі як виняток з 

Учасником  ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА». Згідно ч. 7 ст. 40 Закону, Замовник має право укласти договір про 

закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів 

(п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої 

цієї статті, а також у разі закупівлі централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення 

тощо. Сторони підтвердили можливість застосування переговорної процедури (скороченої). 

Закупівля за переговорною процедурою, скороченою «Виробництво, транспортування, постачання 

теплової енергії», за КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання, код національного класифікатора України       ДК 

021:2015:09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-02-

016377-c). 

Закупівля теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому числі, є 

транспортування теплової енергії. 

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії: 18,5 Гкал 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 34 982,98 грн. 



 

Період доставки: до 31 груд. 2021 року. 

 

Місце поставки: Чернігівська область, Деснянське БУВР, адмінбудівля за адресою: просп.Перемоги, 39-А 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам Закону України від 02.06.2005 

№ 2633-IV «Про теплопостачання». 

 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів постачання теплової енергії протягом 2021 року. 

 

Закупівля теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому числі, є 

транспортування теплової енергії. 

 

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього арифметичного значення. 
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