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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі 

«Централізоване опалення, в т. ч. приєднане теплове навантаження та гаряча вода за 

кодом ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» 

 

1 Назва предмету закупівлі «Централізоване опалення, в т. ч. приєднане 

теплове навантаження та гаряча вода за кодом 

ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція» 

2 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмету 

закупівлі 

Найменування послуги: «Централізоване 

опалення, в т. ч. приєднане теплове 

навантаження та гаряча вода за кодом ДК 

021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція» 

 

Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі регулюються та встановлюються  

Законом України «Про теплопостачання» від 

02.06.2005 № 2633-IV (із змінами та 

доповненнями). Відповідно до цього Закону та 

Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» № 1875 від 24.06.2004 на виконання 

постанови КМУ «Про затвердження Правил 

надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання 

послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення»  

Місце та строк поставки товарів:  Львівська 

область м.Львів вул. Університетська,1 (об'єкти 

Університету) 

01 лютого 2022р.-31 грудня 2022р 

3 Обґрунтування очікуваної вартості 

предмету закупівлі*, розміру 

бюджетного призначення 

Очікувана вартість закупівлі сформована із 

застосуванням Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275 відповідно до  

постанови КМУ «Про затвердження Правил 

надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання 

послуг з централізованого опалення, постачання 

холодної та гарячої води і водовідведення» та 

встановленої державою на рівні регіону ціни для 

монополіста. 

Очікувана вартість 32 474 436,66 грн з ПДВ 

Розмір бюджетного призначення (визначений у 

кошторисі Університету на 2022 рік)  

32 474 436,66 грн з ПДВ 


