
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код 

згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, 

установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної 

громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): ДК 021:2015: 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-14-011063-b  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Згідно зі Зведеним переліком суб'єктів природних монополій станом на 31.12.2021 р., який 

розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України ТОВ Фірма «Технова» під 

№ 128 включене у зведений перелік суб’єктів природних монополій як монополіст у сфері 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами з територією діяльності Чернігівська область. ТОВ Фірма «Технова» має відповідні 

ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності. Об’єкти нерухомості Академії, 

розташовані по вул. Гонча, 34 та по вул. Музична 2А, м. Чернігова, приєднані до мережі 

теплопостачання ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА». ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» має ліцензії на виробництво, 

транспортування та постачання теплової енергії. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» включене у реєстр суб’єктів природних монополій у сферах 

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими(розподільчими) тепловими мережами 

з територією діяльності Чернігівська область. Об’єкти нерухомості Академії, розташовані по вул. 

Шевченка, 103, м. Чернігова, приєднані до мережі теплопостачання АТ «ОТКЕ». Згідно зі Зведеним 

переліком суб'єктів природних монополій станом на 31.12.2021 р., який розміщений на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України АТ «ОТКЕ» знаходиться під номером №129. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 049 700 грн 00 коп. 

6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:  

        На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 11 грудня 2018 року та 14 січня 2020 року прийнято постанови: 

№92 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ «ТЕХНОВА»» 

№1824 “Про встановлення тарифів на послугу з централізованого опалення та послугу з 

централізованого постачання гарячої води, що надається населенню, яке є виконавцем цих послуг” 

№1825 “Про встановлення тарифів на  послугу з централізованого постачання гарячої води, що 

надається для потреб управителів багатоквартирних будинків” 

№1826 “Про встановлення тарифів на  послугу з централізованого постачання гарячої води, що 

надається бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)”. 

Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на комунальні послуги” 

Діючі тарифи за посиланням Інформація про намір зміни тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” у м. 
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