
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ» 

 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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: 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ», м. Харків, 

вул. Лісопарківська, 4 код за ЄДРПОУ — 40929168; категорія замовника —  
Юридична особа, яка забезпечує 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):  «09320000-

8 — Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Теплова енергія)». 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-14-000860-b. 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 

нормативних документів у сфері стандартизації.  

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений 

відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 3 159 091,00 грн. з ПДВ. Заплановано — 

2222 Гкал.  

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 529 694,04 грн. з ПДВ., у тому разі за рахунок бюджетних 

коштів 3159091,00 грн. з ПДВ, за рахунок власних коштів  370603.04 грн.  

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 30.11.2020р. №2265 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 вересня 2020 року №1673», яка оприлюднена на 

офіційному вебсайті НКРЕКП, встановлені нові тарифи для Комунального підприємства «Харківські теплові 

мережі»  (https://www.hts.kharkov.ua) з 01 грудня 2020 року. 

Тарифи на теплову енергію  для потреб населення (виконавців послуг), бюджетних установ, 

інших споживачів (крім населення) та релігійних організацій: 

 для потреб населення – 1 457,06 грн. за 1ГКал (без ПДВ); 

 для потреб бюджетних установ – 1 369,10 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

 для потреб інших споживачів (крім населення) – 1 318,86 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 

 
Очікуване споживання на 2021 рік – 2222 Гкал.  

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік — 3 529 694,04 грн. з ПДВ  

 

https://www.hts.kharkov.ua/

