
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

відповідно до постанови КМУ від 16.12.2020 року № 1266 

«Послуги з постачання теплової енергії» (код ДК 021:2015-09320000-8 - Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція,  ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-22-001126-c) 

Сумська початкова школа № 28 Сумської міської ради 
вул. Данила Галицького, 22, м. Суми, Сумська область, 40009 

Код згідно з ЄДРПОУ: 21108256 

1 Назва 
предмета 
закупівлі 

Послуги з постачання теплової енергії  
(Код ДК 021:2015-09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

2 Обґрунтування 
технічних та 
якісних 
характеристик 
предмета 
закупівлі 

Відповідно до листа від 18.10.2021 № 21/548 АТ «Сумське машинобудівне 
науко-виробниче об’єднання» припинило проведення діяльності у сфері 
теплопостачання, що унеможливлює надання послуг з постачання теплової 
енергії Сумській початковій школі № 28 Сумської міської ради згідно з 
укладеним договором № МБ29-6/2100050 від 16.02.2021 року про надання 
послуги з постачання теплової енергії (далі – Договір), ідентифікатор 
закупівлі UA-2021-01-28-007187-c.  

Керуючись ст. 188 ГК України, ст. 651 ЦК України, АТ «Сумське НВО» та 
СПШ № 28 СМР досягли згоди щодо припинення з 21 жовтня 2021 року 
надання послуги постачання теплової енергії за Договором та розірвання 
(припинення дії) цього Договору з моменту повного виконання Сторонами 
своїх зобов’язань в частині проведення розрахунків за цим Договором, про 
що було укладено додаткову угоду № 2 від 22.10.2021 року. 

Згідно з законами України «Про природні монополії» та «Про 
Антимонопольний комітет України», Реєстром суб’єктів природних 
монополій, що розміщується у відповідності до Порядку складання та 
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 
№ 874-р від 28.11.2012 року та на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) станом на 
30.09.2021 року ТОВ «Сумитеплоенерго», код згідно з ЄДРПОУ 33698892, 
належить до суб’єктів природних монополій Сумської області на території 
м. Суми. Станом на жовтень 2021 року тепломережа Сумської початкової 
школи № 28 Сумської міської ради, розташованої за адресою: м. Суми, 
вул. Данила Галицького, 22, приєднана до загальних тепломереж 
ТОВ «Сумитеплоенерго». Таким чином, теплопостачальна організація – 
ТОВ «Сумитеплоенерго», з технічних причин, є єдиним можливим 
виробником теплової енергії, приєднаним до теплової мережі СПШ № 28 
СМР. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі» застосовано переговорну процедура закупівлі. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно 
до потреб замовника та повинні відповідати вимогам нормативних 
документів у сфері теплопостачання: Закону України «Про 
теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, 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 № 830, Правилам технічної 
експлуатації теплових установок і мереж, затвердженим наказом 
Міністерства ПтаЕ від 14.02.2007  № 71, Правилам надання послуг з 



централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630, Правилам приєднання до теплових мереж, затверджених 
Постановою НКРЕКП від 19.10.2012  № 343 та іншим нормативно-
правовим актам України. 

3 Обґрунтування 
очікуваної 
вартості 
предмета 
закупівлі, 
розміру 
бюджетного 
призначення 

Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована виходячи із загальної 
площі приміщень, для якої необхідне постачання теплової енергії, 
фактичного обсягу спожитої теплової енергії у попередніх роках та 
тарифу на теплову енергію. 

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі – Методика).  

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. 

Обсяг очікуваної (планової) потреби в предметі закупівлі на 2021 рік – 
202 Гкал. 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідно до 
кошторису СПШ № 28 СМР на 2021 рік, затвердженого 19.01.2021 року, 
складає 243699 грн. (150,431 Гкал).   

Отримано послуги з постачання теплової енергії за січень-жовтень 2021 
року від АТ «Сумське НВО» на суму 165932,42 грн. (102,366 Гкал). 

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради 
від 12.10.2021 року № 623 тариф на послугу для бюджетних установ з 
12.10.2021 року складає 2571,52 грн. за 1 Гкал з ПДВ.  

Залишок бюджетного призначення на предмет закупівлі на жовтень-
грудень 2021 року складає 77766,00 грн. з ПДВ (30,241 Гкал). 

 


