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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері електроенергетики, 

відносини, що пов’язані з централізованим постачанням теплової енергії регулюються 

Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV), постановою КМУ 

«Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових 

договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» від 21.08.2019 № 830. 

Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІІІ регулюється 

діяльність суб’єктів природних монополій, в тому числі, щодо постачання теплової енергії. 

Частиною другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що 

зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом 

України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального 

господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері комунальних послуг,. Разом з цим, пунктом 7 Порядку складання та ведення 

переліку суб'єктів природних монополій, затвердженого розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р, встановлено, що зведений 

перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік) розміщується на офіційному веб-

сайті Антимонопольного комітету України: http://www.amc.gov.ua. Згідно п. 390 вказаного 

переліку станом на 31.07.2021 р. Комунальне підприємство «Миргородтеплоенерго» 

Миргородської міської ради (далі – КП «Миргородтеплоенерго» Миргородської міської 

ради) (ЄДРПОУ 25682207, м. Мирогород, пров. Луговий, 11), як суб’єкт природної 

монополії, займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами – в межах діючих 

мереж на території Полтавської області, відповідає встановленим критеріям, зареєстроване, 

має ліцензію, а також має досвід виконання аналогічних договорів. Статтею 19 Закону 

України «Про теплопостачання» визначено, що споживачі мають право вибирати чи 

змінювати постачальника теплової енергії у разі, коли є така технічна можливість. 

Теплотранспортуюча організація не має права відмовити споживачу теплової енергії у 

забезпеченні його тепловою енергією за наявності технічних можливостей на приєднання 

споживача до теплової мережі. Крім того, згідно частини першої статті 24 Закону України 

«Про теплопостачання» споживач теплової енергії має право на вибір одного або декількох 

джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими 

технічними умовами Теплові мережі будівель за адресами постачання теплової енергії 

(Полтавська область, смт. Велика Багачка, вул. Шевченка, буд.69; м. Миргород, вул. Гоголя, 



буд.133) технічно приєднані до теплових мереж, які обслуговуються виключно КП 

«Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради. Суб’єкт господарювання КП 

«Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради (ЄДРПОУ 25682207, м. Мирогород, 

пров. Луговий, 11) внесено до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами, розміщених на офіційному веб-сайті НКРЕКП станом на 31.08.2021 

р. значиться під № 390 з видом господарської діяльності: транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Враховуючи 

технологічні особливості процесу постачання теплової енергії, споживачі не можуть за 

звичайних умов легко перейти до іншого постачальника, який, можливо здійснює 

діяльність на території відповідного населеного пункту, оскільки кожен із таких суб’єктів 

здійснює діяльність у межах саме тих мереж, які йому належать (на праві власності, 

користування). Прокладення інших теплових мереж – поряд з існуючими, є економічно 

недоцільним, оскільки потребує витрачання значних матеріально-фінансових ресурсів. 

Таким чином, КП «Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради є єдиним суб’єктом 

господарювання, який здійснює діяльність на ринку постачання теплової енергії за 

адресами: Полтавська область, смт. Велика Багачка, вул. Шевченка, буд. 69; м. Миргород, 

вул. Гоголя, буд.133. Згідно п. 3.1 Статуту метою діяльності КП «Миргородтеплоенерго» 

Миргородської міської ради є забезпечення задоволення потреб населення м. Миргорода та 

смт. Велика Багачка, бюджетних установ та організацій, підприємств та інших споживачів 

у послугах з постачання теплової енергії і послугах з постачання гарячої води, належної 

експлуатації об’єктів теплового господарства, стабільного функціонування котелень, 

теплових пунктів і теплових мереж. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Видатки, передбачені Кошторисом на 2021 рік Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою 

КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 

функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ: 2271 – «Оплата 

теплопостачання». 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. 

Частиною першою статті 40 Закону передбачено, що замовник проводить переговори щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена методом отримання комерційної (цінової) пропозиції 



від постачальника, шляхом проведення з ним переговорів та узгодження ціни відповідно до 

статті 40 Закону з урахуванням фактичних обсягів споживання теплової енергії  місцевими 

загальними судами Полтавської області у попередніх періодах та з урахуванням спожитої 

теплової енергії протягом лютого-вересня 2021 року. У розрахунок враховані тарифи, 

встановлені для КП «Миргородтеплоенерго» рішеннями виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області  № 

250 від 14.12.2020 р. та № 223 від 30.07.2021 р., виконавчого комітету Миргородської 

міської ради Полтавської області  № 29 від 22.12.2020 р. та № 283 від 14.07.2021 р 


