
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 
ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик на закупівлю

 Теплової енергії  за ДК 021:2015 09320000-8  Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція

очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється  на  виконання  постанови  КМУ  №  710  від  11.10.2016  «Про

ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-24-001651-a

 Найменування замовника:  Львівський національний академічний театр опери та
балету імені Соломії Крушельницької.

Місцезнаходження  замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008.
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620.
Категорія  замовника:  юридична  особа,  яка  забезпечує  потреби  держави  або

територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Теплова енергія  за ДК
021:2015 09320000-8  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

Кількість товарів: 1000 Гкал
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  79000, м. Львів, за

адресами замовника:
1) головна будівля, що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 28 (Галицький
район м. Львова);
2)  приміщення  машинно-генераторної  дільниці,  що  знаходиться  за  адресою:  м.  Львів,
проспект Свободи, 26 (Галицький район м. Львова).

Вид  процедури закупівлі: переговорна процедура (скорочена) 
ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2022-01-24-001651-a

Очікувана  вартість  та  обґрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі:
3754144,05 (три мільйони сімсот п’ятдесят чотири тисячі сто сорок чотири ) грн. 05 коп.
з ПДВ.
Джерело фінансування:  796 000, 00 (сімсот дев’яносто шість тисяч) грн. 00 коп. – кошти
Державного бюджету України;  2958144,05 (два мільйони дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч сто
сорок чотири) грн. 05 коп. – власні кошти театру.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  Термін
поставки Товару — до  31.12.2022 р. 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія -
стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за
умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку
з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів
виробництва),  а  товари (послуги),  що виробляються  суб'єктами природних  монополій,  не
можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на
цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на
інші товари (послуги).

Підставою  для  обрання  переговорної  процедури  закупівлі  є  чинне  законодавство
України  у  сфері  природних  монополій.  Відповідно  до  ч.  1  ст.  5  Закону  України  «Про
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природні монополії» до сфери діяльності суб'єктів природних монополій віднесено, зокрема,
транспортування теплової енергії.  Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні
монополії»  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,  а  в  інших  сферах,  в  яких  діють  суб’єкти
природних  монополій,  -  національними  комісіями  регулювання  природних  монополій  у
відповідній  сфері  або  органами  виконавчої  влади,  що  здійснюють  функції  такого
регулювання  до  створення  зазначених  комісій.  Згідно  з  реєстром  суб'єктів  природних
монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, станом на 31.12.2021, розміщеним на офіційному сайті Національної комісії,
що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,  під
номером  156  суб’єктів  господарювання  Львівської  області,  зазначено  Львівське  міське
комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 5506460). Видом господарської
діяльності,  що  провадиться  суб’єктом  господарювання,  а  саме  Львівським  міським
комунальним  підприємством  «Львівтеплоенерго»,  є  транспортування  теплової  енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території Львівської
області.

Відповідно  до  статті  12  ЗУ  «Про  захист  економічної  конкуренції»  суб'єкт
господарювання  займає  монопольне  (домінуюче)  становище  на  ринку  товару,  якщо:  на
цьому ринку у нього немає жодного конкурента;  не зазнає значної  конкуренції  внаслідок
обмеженості  можливостей  доступу  інших  суб'єктів  господарювання  щодо  закупівлі
сировини,  матеріалів  та  збуту  товарів,  наявності  бар'єрів  для  доступу  на  ринок  інших
суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. 

Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012р. № 874р. «Про
затвердження  Порядку  складання  та  ведення  зведеного  переліку  суб'єктів  природних
монополій» визначено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України
зведеного  переліку  суб'єктів  природних  монополій  з  метою  виконання  положень  Закону
України  «Про  природні  монополії».  До  Зведеного  переліку  включаються  суб'єкти
господарювання  (юридичні  особи),  які  виробляють  (реалізують)  товари  на  ринках,  що
перебувають  у  стані  природної  монополії  та  включені  до  реєстрів  суб’єктів  природних
монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері
природних монополій. 

Львівське  міське  комунальне  підприємство  «Львівтеплоенерго»  входить  до  числа
підприємств,  які  зазначені  у  зведеному  переліку  суб'єктів  природних  монополій,  що
розміщений  на  офіційному  веб-сайті  Антимонопольного  комітету  України,  та  в  Реєстрі
суб’єктів  природних  монополій  у  сферах  теплопостачання  та  централізованого
водопостачання  та  водовідведення,  що  формується  національною  комісією,  що  здійснює
державне  регулювання  у  сфері  енергетики  та  комунальних  послуг,  що  опублікований  на
офіційному  веб-сайті  НКРЕКП.  Львівське  міське  комунальне  підприємство
«Львівтеплоенерго» є суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність на
ринку  транспортування  теплової  енергії  магістральними  та  місцевими  (розподільчими)
тепловими  мережами  у  Львівській  області  та  відповідно  до  ст.  12  ЗУ  «Про  захист
економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку у
територіальних  межах  м.  Львова.  Відповідно  до  наведеного,  закупівлю  даного/ї  товару
(послуги) може бути запропоновано лише певному постачальнику, що у свою чергу означає
відсутність конкуренції на відповідному ринку.

На  підставі  викладеного,  оскільки  послуги  з  теплопостачання  можуть  бути
запропоновані лише Львівським міським комунальним підприємством «Львівтеплоенерго»,
Замовник  для  здійснення  закупівлі  послуги  з  теплопостачання,  відповідно  до  положень
статті  40  Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»,  повинен  застосувати  переговорну



процедуру закупівлі на підставі п.2 ч.2 ст.40 Закону, якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути  виконані,  поставлені  чи  надані  виключно  певним  суб’єктом  господарювання  за
наявності  одного  з  таких  випадків,  а  саме:  відсутність  конкуренції  з  технічних  причин.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону якщо роботи, товари чи послуги можуть
бути  виконані,  поставлені  чи  надані  виключно  певним  суб’єктом  господарювання  за
наявності одного з випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин Замовником
може застосовуватись Переговорна процедура. 

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи підстави застосування Переговорної
процедури  закупівлі,  а  саме  пункту  2  частини  2  статті  40  Закону,  Замовнику  необхідно
застосувати Переговорну процедуру щодо Закупівлі. 

Отримані  від учасника  документи  підтверджують відповідність  учасника  Львівське
міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі».

Результатом поставки товару  є  рахунки 

Порядок  оплати: оплата  в  розмірі  100%  (сто  відсотків)  за  фактично  передану
Постачальником  теплову  енергію  здійснюється  Споживачем  до  десятого  числа  місяця,
наступного за звітним місяцем.


