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

теплова енергія, кол ЯК 021:2015 — 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»

Для забезпечення потреб з централізованого опалення адміністративної будівлі Головного управління 
статистики у Сумській області, яка розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Супруна, 16, 
очікуваний обсяг постачання теплової енергії на 2022 рік орієнтовно складає 180,0 Гкал (обсяг 
постачання теплової енергії для опалення розраховано відповідно до аналізу фактичного споживання 
теплової енергії за вказаним об’єктом у попередніх роках). Загальна сума закупівлі на поточний рік 
орієнтовно складає 473 502,24 грн (за діючим тарифом -  2630,568 грн за 1 Гкал, з урахуванням ПДВ).

Річним планом асигнувань державного бюджету на 2022 рік Головного управління статистики у 
Сумській області по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» передбачено 284 500 грн.

Відповідно до кошторисних призначень та діючого тарифу на теплову енергію обсяг закупівлі 
визначено у кількості 108,151546 Гкал.

Загальна опалювальна площа приміщень адміністративної будівлі складає -  1963,7 м.кв.
Обсяг фактично спожитих послуг визначається згідно показників засобу обліку теплової енергії за 
відповідний звітний період.

Період надання послуг протягом 2022 року орієнтовно складає: з 01.01.2022 до 15.04.2022 та 
з 15.10.2022 до 31.12.2022 (дата початку та закінчення опалювального періоду визначається рішенням 
Виконавчого комітету Сумської міської ради).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена у межах видатків, передбачених кошторисними 
призначеннями на 2022 рік Головного управління статистики за бюджетною програмою КПКВК 
0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики» по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 
відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
від 18 лютого 2020 року № 275 за такою формулою:

ОВ рег = V * Ц тар

де ОВ рег -  очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів;

V -  кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповуються;

Ц тар -  ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- 
правовим актом.

Тариф на теплову енергію, відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 
06.11.2021 № 637, для потреб бюджетних установ становить 2192,14 грн за 1 Гкал (без ПДВ).

Очікувана вартість закупівлі на 2022 рік, відповідно до кошторисних призначень становить:

108,151546 Гкал * 2192,14 грн = 237 083,33 грн.

ПДВ (20%) -  47 416,67 грн.

Разом: 284 500.00 грн. (двісті вісімдесят чотири тисячі п ’ятсот гривень 00 копійок).

Начальник відділу фінансово-економічного 
забезпечення, бухгалтерського обліку
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