
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР  

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)»  
 

вул. Панікахи, 95, м. Дніпро, 49041, тел. (050) 324-26-03 

e-mail:  shevtz.dnepr@ gmail.com ,  код ЄДРПОУ 42920331 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016              

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»                                          

(зі змінами) 

1. Найменування замовника: Комунальна установа «Дніпровський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Дніпровської міської ради. 

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 
ЄДРПОУ 42920331. 
3. Місцезнаходження замовника: 49041, Україна, Дніпропетровська 

область, м. Дніпро, вул. Панікахи, 95. 

4. Категорія замовника: розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня. 

5. Назва предмету закупівлі: Послуги з абонентського обслуговування за 

послугою з постачання теплової енергії. 

6. Код та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі:                              
ДК 021:2015: 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція». 

7. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 12 місяців. 
8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  
м. Дніпро, вул. Станіславського, 11 

9. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Закупівля без використання 

електронної системи відповідно до пп. 5 (3) п. 13 Особливостей, UA-2023-02-

13-004926-a. 

10. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета 
закупівлі: Станом на дату оприлюднення рішення діє тариф на послуги з 

абонентського обслуговування за послугою з постачання теплової енергії, що 

встановлюється органами місцевого самоврядування, відповідно до 

Постанови НКРЕКП № 1085 від 07.07.2021. На підставі рішення Виконавчого 

комітету ДМР № 802 від 20.09.2022 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, траспортування, постачання та послуги з постачання 

теплової енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», затвердженого тариф на 

абонентського обслуговування за послугою з постачання теплової енергії:  

1 місяць – 35,16 грн. ( з ПДВ). 

 11. Розмір бюджетного призначення: згідно кошторисного призначення.  



12. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі: 
12.1. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи.  

Підстава: пп. 5 (3) п. 13 Особливостей.  

12.2. Обґрунтування: Правові, економічні і організаційні принципи 

діяльності в сфері відносини, що пов’язані з постачанням теплової енергії 

регулюються Законом України «Про теплопостачання» № 2633-IV (далі – 

Закон № 2633-IV). Відповідно до статті 23 Закон № 2633-IV, господарська 

діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 

підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законом, а згідно зі статтею 

1 зазначеного Закону - 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. У свою чергу, відповідно до Закону 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та 

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних 

ринках у сфері комунальних послуг, в тому числі послуг теплопостачання 

здійснюється шляхом, зокрема визначення суб’єктів природних монополій, 

діяльність яких регулюється відповідно до Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг». При цьому, ринок з постачання 

теплової енергії є, відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні 

монополії» сферою діяльності суб’єктів природних монополій. 

Об’єкт Замовника, через технічні причині, отримують послуги з 

абонентського обслуговування за послугою з постачання теплової енергії 

через мережі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 

ЄДРПОУ – 00130872 та яке внесено до зведеного переліку природних 

монополій (номер за порядком 75) на транспортування теплової енергії у 

Дніпропетровській області. 

Підпунктом 5 пунктом 13 Особливостей, зокрема, передбачено, придбання 

замовниками товарів i послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість 

яких становить a6o перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, 

вартість яких становить a6o перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких 

становить a6o перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без 

застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі 

товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним cyб'єктом господарювання в одному з 

таких випадків: відсутність конкуренцїі з технічних причин, яка повинна 

бути документально підтверджена замовником. 

12.3. Якісні та технічні характеристики закупівлі: Загальний обсяг закупівлі 

протягом 2023 року становить 12 місяців.  
12.4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики розроблені відповідно до наявної потреби 

замовника у послузі з абонентського обслуговування за послугою з 

постачання теплової енергії будівель та структурного підрозділу КУ 

«ДМТУСО (НСП)» ДМР. Період доставки товару до 31 грудня 2023. 


