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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
Обсяги постачання: 5,5 Гкал. Обсяги постачання визначені на підставі фактичних обсягів 

споживання теплової енергії протягом 2020 року та доповідної записки  управління у 

Нікопольському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, 

згідно з якою виникла необхідність у здійсненні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для  

забезпечення потреб опалення в опалювальному сезоні у листопаді-грудні 2021 року у 

приміщеннях, в яких розміщується цей структурний підрозділ за адресою: 53400, Дніпропетровська 

область, м. Марганець, вул. Єдності, 72-а. 

Якість теплової енергії, що постачається споживачам, повинна відповідати вимогам Законів 

України „Про житлово-комунальні послуги” та „Про теплопостачання”, Правилам надання послуг 

з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених 

постановою КМУ від 21.07.2005р. № 630, КТМ 204 України 244-94 „Норми та вказівки по 

нормуванню витрат палива і теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також 

господарсько-побутові потреби в України”, Правилам надання послуг з постачання теплової енергії 

і типових договорів про надання послуг, затверджених Постановою КМУ від 21.08.2019р. № 830. 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена як добуток планового обсягу закупівлі у Гкал 

(5,5 Гкал) і тарифу за 1 Гкал теплової енергії (4 320,12 грн з ПДВ) та становить 23 760,66 грн 

(двадцять три тисячі сімсот шістдесят гривень 66 копійок) з ПДВ. 

Тариф на теплову енергію є регульованим і встановлюється рішеннями сесії Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області. На момент проведення переговорів згідно рішення 

Виконавчого Комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області від 27.10.2021 № 490 

«Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ» діє тариф на 

теплову енергію у розмірі 4 320,12 грн з ПДВ за 1 Гкал теплової енергії. 

Розмір бюджетного призначення відповідає очікуваній вартості предмета закупівлі і становить 

23 760,66 грн (двадцять три тисячі сімсот шістдесят гривень 66 копійок). Джерело фінансування – 

загальний фонд Державного бюджету, бюджетна програма КПКВК 2803010 «Керівництво та 

управління у сфері геодезії, картографії та кадастру». Закупівля послуг з постачання теплової 

енергії згідно зі статтею 48 Бюджетного кодексу України здійснюється в межах затверджених 

кошторисних призначень за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на 2021 рік. 


