
Обгрунтування 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 11А-2022-01-25-001303-а)

Замовник Сумська початкова школа №  28 Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 21108256)
і Назва предмета 

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

2 Обгрунтування
технічних та
якісних
характеристик
предмета
закупівлі

1. Згідно з Рішенням виконавчого комітету Сумської, міської ради від 12.10.2021 року 
№  625 «Про визначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Котельня 
північного промислового вузла» (ТОВ «КППВ») виробником та виконавцем 
комунальних послуг з постачання теплової енергії в центральній та північній частині 
м. Суми» Товариство з обмеженою відповідальністю «Котельня північного 
промислового вузла» визначене виробником та виконавцем комунальної послуги з 
постачання теплової енергії в межах території обслуговування в центральній та північній 
частині м. Суми (відповідно до додатку до рішення). А також згідно з Рішенням 
виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.10.2021 №  627 «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 31.03.2021 № 161 «Про 
визначення виробників та виконавців комунальних послуг з постачання теплової енергії, 
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення» внесено зміни в 
частині визначення виробником та виконавцем комунальних послуг на території 
Сумської міської територіальної громади з постачання теплової енергії 
(централізованого опалення) та постачання гарячої води (централізованого постачання 
гарячої води) у межах території обслуговування згідно з додатком до рішення визначено 
виробника ТОВ «КППВ».
2. Відповідно до довідки Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 
№  3523/06.01-06 від 22.11.2021 року відповідно до Схеми теплопостачання міста Суми 
на період до 2029 року, джерелом теплової енергії для будівлі за адресою: м. Суми, 
вул. Данила Галицького, 22 є Котельня північного промвузла, яка на сьогоднішній день 
експлуатується ТОВ «КППВ». Таким чином ТОВ «КППВ» на сьогодні є єдиною 
можливою теплопостачальною організацією, яка надає послуги постачання теплової 
енергії Сумській початковій школі №  28 Сумської міської ради. Відповідно до пункту 2 
частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна 
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-ІУ. 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-УП І. 
Правилам надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про 
надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету 
М іністрів України від 21.09.2019 №  830, Правилам технічної експлуатації теплових 
установок і мереж, затвердженим наказом М іністерства 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.
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Очікувана вартість предмету закупівлі на 2022 рік визначена відповідно до Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
М іністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020 № 275 .
Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована відповідно до рішення Сумської 
м іської ради від 06.11.2021 №  636 «Про встановлення Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Котельня північного промислового вузла» тарифів на теплову 
енергію, її виробництво та постачання, тарифів на послуги з постачання теплової 
енергії» в межах затверджених лімітів споживання на 2022 рік відповідно до наказу 
управління освіти і науки Сумської міської ради №  220 від 28.07.2021 року.
Розмір (розрахунковий) бюджетного призначення для предмета закупівлі на 2022 рік в 
межах затверджених лімітів споживання складає 713812,00 грн. (169,541 Гкал), зокрема 
на І квартал 2022 року відповідно до тимчасового кошторису від 06.01.2022 року -  
371960,00 грн. (88,346 Гкал.)


