
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для 

публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до 

Постанови Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 

11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-

побутового обслуговування» виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури 

закупівлі 

Переговорна процедура 

Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2022-01-25-007401-b 

Назва та предмет 

закупівлі 

 

«Пара, гаряча вода та пов՚язана продукція (теплова енергія) 

згідно коду ДК 021-2015 – 09320000-8 – Пара, гаряча вода та 

пов՚язана продукція» 

Обгрунтування 

доцільності закупівлі 

Для забезпечення належних санітарних умов функціонування 

Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Обгрунтування 

обсягів закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу 

фактичного споживання теплової енергії у 2020-2021 р.р. та 

граничних обсягів споживання води на 2022 рік 
228,68 Гкал  

Обгрунтування 

якісних 

характеристик 

закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені 

відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних 

документів у сфері стандартизації.  

 

Обгрунтування 

очікуваної вартості 

закупівлі 

Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі Державної казначейської служби України, 

затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 

12.05.2020 № 125 (далі — Методика). 

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: 

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. 



 Таким чином, з урахуванням орієнтовного обсягу послуг, чинних 

тарифів та розміру плати за абонентське обслуговування, очікувана 

вартість закупівлі складає 590827,91 грн. з ПДВ. 

Інша інформація 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» це 

енергокомплекс, що забезпечує повний цикл теплопостачання у місті 

Києві з єдиним процесом виробництва, транспортування і збуту 

теплової енергії та є балансоутримувачем міських зовнішніх 

теплових мереж до яких приєднано мережі опалення 

адміністративної будівлі РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , що розташована по 

вул.Бульварно-Кудрявська, 47/14 в м. Києві, що підтверджується 

Актами розмежування балансової належності тепломереж та 

експлуатаційної відповідальності сторін. 

              Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України від 20.04.2000 № 

1682-III "Про природні монополії" із змінами (далі - Закон) 

транспортування теплової енергії відноситься до сфери діяльності 

суб'єктів природних монополій. Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону - зведений 

перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним 

комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних 

монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 

формуються національною комісією, котра здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг. 

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», в свою чергу, 

займає монопольне становище на ринку транспортування теплової 

енергії у м. Києві, що документально підтверджується інформацією 

наведеною в реєстрі суб’єктів природних монополій у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення НКРЕКП станом на 31.12.2021 р. та 

зведеним переліком суб'єктів природних монополій від 30.11.2021, 

що розміщеному на офіційному веб-сайті Антимонопольного 

комітету України, згідно із пунктами 29 у розділі «м. Київ», КП 

«Київтеплоенерго» (ЄДРПОУ 40538421) займає монопольне 

становище на ринку транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

у м. Києві.Також, монопольне становище на ринку транспортування 

теплової енергії документально підтверджується Ліцензією № 2340 

від 22.12.2016 щодо транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими та 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) №591 від 10.04.2018. 

 


