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Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі

згідно коду ДК 021-2015:09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 
(послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код 09323000-9 - «Централізоване 

опалення»), а саме: постачання, виробництва та транспортування теплової енергії.
На виконання вимог постанови КМУ від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710», 
а саме пп.З п.З постанови КМУ від 11.10.2016 у. № 710 “Про ефективне використання 
державних коштів ” стосовно обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати 
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на 
період постачання товару, у т.ч.:

- Закону України «Про теплопостачання»;
--Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
- 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 р. № 830;

- Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженим 
наказом Міністерства Палива та Енергетики 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 користування тепловою енергією, затвердженими Постановою КМУ 
№1198 від 03.10.2007;

- іншим нормативно-правовим актам України.

Дислокація об’єктів ДУ1ТЗ для надання послуг з теплопостачання:
- Головний навчальний корпус (м. Одеса, вул. Кузнечна, 1);
- Навчальний корпус №1 (м. Одеса, вул. Кузнечна, 15);
- Лабораторний корпус №2 (м. Одеса, вул. Пішонівська, 5);
-Гуртожиток №1 (м. Одеса, вул. Манежна, 42);
- Гуртожиток №2 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-А);
- Гуртожиток № 3 (м. Одеса, вул. Новосельського, 68-А);
- Гуртожиток №4 (м. Одеса, вул. Академічна, 20);
- Гуртожиток-їдальня (м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4);
- Гуртожиток №5 (м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4);
- Гуртожиток №6 (м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76).

Проректор з ІР та РЗ М Мь С.І. Каравелков



Обґрунтування розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

згідно коду ДК 021-2015:09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 
(послуги з теплопостачання ДК 021:2015 код 09323000-9 - «Централізоване 

опалення»), а саме: постачання, виробництва та транспортування теплової енергії.
На виконання вимог постанови КМУ від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710», а 
саме пп.З п.З постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних 
коштів” стосовно обґрунтування розміру бюджетного призначення., очікуваної вартості 
предмета закупівчі

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі аналізу витрат 
попереднього року та відповідно до розрахунку проекту кошторису на 2021 рік, 
становить 2 024 180,16 грн. з ПДВ. Тариф за 1 Гкал -  1 842,108 грн. з ПДВ для 
навчально-адміністративних приміщень, 1813,944 грн. з ПДВ -  для гуртожитків. 
Заплановано -  1 110,00 Гкал.

Очікувана вартість предмета закупівлі 2 024 180,16 грн. була розрахована на 
підставі Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 
18.02.2020 № 275 (далі -  Методика) та комунальних тарифів. Нові тарифи встановлює 
Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, нарахування з застосуванням нових тарифів проводяться з дати 
встановлення, зазначеної в відповідній постанові про встановлення тарифу.

Відповідно до Методики, очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких 
проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших 
нормативноправових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення 
державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного 
обсягу послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, 
що розраховується за такою формулою:

- 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.
Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» для здійснення 

нарахувань споживачам за послуги теплопостачання застосовує тарифи на послуги з 
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затверджені 
Постановою НКРЕКП № 2258 від 30.11.2020 року «Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 14 січня 2020 року №91», у розмірі 1 842,108 гривні за 1 Гкал (з 
ПДВ) для бюджету, 1 813,944 грн. за 1 Гкал (з ПДВ) для населення.

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік:
- для бюджету - 380 Гкал * 1842,108 грн. = 700 001,04 грн.;
- для населення - 730 Гкал * 1813,944 грн. = 1 324 179, 12 грн.
- разом: 2 024 180,16 грн.

Головний енергетик /  В.Г. Васильєв


