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Послуги з постачання теплової енергії за кодом ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція» 

 

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути 

надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, 

передбачених п. 2 ч. 2 статті 40 Закону. Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» 

від 02.06.2005 р. № 2633-IV постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська 

діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою 

технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору. 

Теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для 

опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, 

призначена для купівлі-продажу. При цьому, теплова енергія як товар, не використовується для 

її безпосереднього споживання споживачами комунальних послуг, а визначає саме перелік 

господарських і технологічних потреб, де її застосування можливе, а саме: для опалення 

(постачання теплової енергії), підігріву питної води (постачання гарячої води), інших 

господарських і технологічних потреб. Згідно із рішенням виконавчого комітету Сумської 

міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

31.03.2021 №161 «Про визначення виробників та виконавців послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми» від 20.10.2021 № 

627 ТОВ «Котельня північного промислового вузла» визначено виробником та виконавцем 

відповідних послуг у місті Суми. Крім цього, тепломережі Сумського дошкільного навчального 

закладу №23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області безпосередньо підключені до мереж 

вищевказаного надавача послуг, а інших мереж теплопостачання і інших надавачів таких 

послуг в місці розташування приміщення дитячого навчального закладу немає. Враховуючи 

вищевикладене, єдиною можливою організацією, яка може здійснювати постачання теплової 

енергії для об’єктів Сумського дошкільного навчального закладу №23 «Золотий ключик» м. 

Суми, Сумської області, є Товариство з обмеженою відповідальністю «Котельня північного 

промислового вузла». Також, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону найбільш 

прийнятною процедурою для проведення даної закупівлі є переговорна процедура закупівл 

(скорочена)і оскільки, послуги з постачання теплової енергії можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання - ТОВ «Котельня північного промислового вузла» у зв’язку 

з відсутністю конкуренції з технічних причин. Документи, що підтверджують наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі (скорочена) з підстав визначених пунктом 2 

частини 2 статті 40 Закону:  

- від 06.10.2021 р. № 634-ОД – Розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації «Про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю «Котельня північного 

промвузла», 

- від 06.10.2021 р. № 633-ОД – Розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації «Про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю «Котельня північного промвузла»,  

- від 20.10.2021 № 627- Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 31.03.2021 №161 

«Про визначення виробників та виконавців послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення в місті Суми», 

- від 06.11.2021р.  №636 - Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради «Про 

встановлення Товариству з обмеженою відповідальність «Котельня північного промвузла» 

тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, тарифів на послуги з постачання 

теплової енергії»   

.Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі 
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Найменування 

предмета закупівлі 

Плановий 

обсяг 

закупівлі  

Підстава  Затверджений 

тариф 

Підстава Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Послуги з постачання 

теплової енергії 

174,9113 

Гкал 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Сумської 

міської ради 

від 

06.11.2021 

року №636 

4210,26 грн з 

ПДВ 

Рішення 

виконавчого 

комітету 

Сумської 

міської ради 

від 

06.11.2021 

року №636 

736422,05 

 

 


