
 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

в межах закупівлі: ID 8b3620d8e61a47bdae2984e1bf4e1ff9 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 4¹ постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних 

коштів». 

Мета проведення закупівлі: забезпечення функціонування об’єктів ЛНГМ ім. Б. 

Г. Возницького в осінньо-зимовий період 2021 року. 

Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького. 

ЄДРПОУ: 02223750. 

Вид процедури: переговорна процедура. 

Ідентифікатор закупівлі: ID 8b3620d8e61a47bdae2984e1bf4e1ff9. 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 09320000-8  Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (найбільш відповідний код ДК 021:2015: 09323000-9 

Централізоване опалення). 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 808 000,00 грн з ПДВ. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  
 

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 965 Гкал 

 

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

відділ «Музей інтер’єрів»  XIV-XVIII ст., 79000, м. Львів, вул. Коперника, 15;  

відділ «Музей європейського мистецтва XIX-XXI ст., 79000, м. Львів, вул. 

Стефаника, 3;  

відділ “Музей староукраїнської книги” відділу «Музей книги», 79000, м. Львів, вул. 

Коперника, 15а;   

сектор “Музей Івана Георгія Пінзеля”, 79008, м. Львів, вул. Личаківська, 2а. 

 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. з 01.01.2021 до 

31.12.2021 року. 

 

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). 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» затверджено 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. На офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений перелік суб’єктів 

природних монополій, згідно якого: Львівське міське комунальне підприємство 

«Львівтеплоенерго», є суб’єктом природної монополії в сфері транспортування 

теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

в межах власних мереж на території м. Львів та Львівської області всім категоріям 

споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного та 

місцевих бюджетів. Відповідна інформація міститься також у реєстрі суб’єктів 

природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання 

та водовідведення, захоронення побутових відходів розміщеному на офіційному веб-

сайті Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (НКРЕКП). Ст. 19 Закону України «Про теплопостачання» від 

02.06.2005 № 2633-ІV передбачено, що діяльність у сфері теплопостачання може 

здійснюватися суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх 

організаційно-правових форм та форм власності. Споживач або суб'єкт 

теплоспоживання має право вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, 

якщо це технічно можливо. Відповідно до існуючих схем теплопостачання м. Львова 

забезпечення тепловою енергією об’єктів Львівської національної галереї мистецтв 

імені Б.Г. Возницького здійснюється від мереж, що знаходяться на балансі 

Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго», і технічна 

можливість теплопостачання від інших мереж відсутня. 


