
 

Обґрунтування предмета закупівлі  

  

(на виконання вимог пункту 4-¹ постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами)) 
 

Інформація для оприлюднення (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-01-002962-a) 
 

1 Назва предмета 

закупівлі 

 

       Централізоване опалення (теплова енергія); 

09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція, 

відповідний код 09323000-9 - централізоване опалення 

за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 
2 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

 

      Відповідно до статті 5 Закону України "Про природні 

монополії" ринок постачання теплової енергії є сферою 

діяльності суб’єктів природних монополій. Зведений 

перелік суб’єктів природних монополій ведеться 

Антимонопольним комітетом України. 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (далі – 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО") віднесено до суб’єктів 

природних монополій м. Києва, які забезпечують 

централізоване постачання теплової енергії, що 

підтверджується витягом із зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій. Перелік суб’єктів 

природних монополій оприлюднено на офіційному веб-

сайті Антимонопольного комітету України. 

Таким чином, існують об’єктивні фактори, що 

свідчать про неможливість виконання зазначених 

функцій іншим учасником, крім 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", та про наявність підстав 

для застосування переговорної процедури закупівлі 

відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі": переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як 

виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані 

виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності одного з таких випадків, а саме: відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка має бути 

документально підтверджена замовником. 

Відповідно до частини 7 статті 40 Закону України 

"Про публічні закупівлі" визначено, що замовник має 

право укласти договір про закупівлю за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі у строк 

не раніше ніж через п’ять днів - у разі закупівлі 

централізованого постачання теплової енергії з дня 

оприлюднення в електронній системі закупівель 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

З огляду на викладене, враховуючи, що  

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" віднесено до суб’єктів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14


природних монополій м. Києва, які забезпечують 

централізоване постачання теплової енергії, 

застосування переговорної процедури закупівлі 

централізованого опалення (теплова енергія); 

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція, 

відповідний код 09323000-9 - централізоване опалення 

за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 

відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі" є обґрунтованою. 
3 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

 

123 054,12 (сто двадцять три тисячі п’ятдесят чотири 

гривні 12 копійок) грн. з ПДВ на період жовтень – 

грудень 2022 року. Відповідно до статті 4 Закону 

України "Про публічні закупівлі" планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 

закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі 

включаються до річного плану закупівель. Розмір 

бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до кошторису на 2022 рік та передбачені 

видатки на закупівлю товару, що є предметом цієї 

закупівлі за КЕКВ 2271.  
 


