
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 65210000-8 – Розподіл газу  

 

3. Ідентифікатор закупівлі:  

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
З метою організації відповідних умов праці та забезпечення та здійснення опалення 

об’єктів територіально відокремленого відділення «Хмельницька філія Академії ДПтС» у 2021 

році існує потреба у закупівлі послуг з розподілу природного газу. Природний газ (газове 

паливо) як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору 

на послуги з розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП. За даними 

відкритого реєстру ліцензіатів НКРЕКП АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Хмельницькгаз», має ліцензію на здійснення послуг з розподілу природного газу від 

29.06.2017 № 857, та є єдиним постачальником таких послуг на території Хмельницької 

області та значиться у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій (за станом на 

30..09.2021) за посиланням: https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-

pereliku-prirodnih-monopolij, під номером 16, що є документальним підтвердженням підстави 

для застосування переговорної процедури закупівлі та неможливості застосувати іншу, 

конкурентну процедуру закупівлі. 

З метою організації відповідних умов праці та забезпечення та здійснення опалення 

об’єктів територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії ДПтС» у 2021 

році існує потреба у закупівлі послуг з розподілу природного газу. Природний газ (газове 

паливо) як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору 

на послуги з розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП. За даними 

відкритого реєстру ліцензіатів НКРЕКП АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Дніпропетровськгаз», має ліцензію на здійснення послуг з розподілу природного газу від 

29.06.2017 № 844 (зі змінами), та є єдиним постачальником таких послуг на території 

Дніпропетровської області та значиться у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій 

(за станом на 30..09.2021) за посиланням: https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-

zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij, під номером 9, що є документальним підтвердженням 

підстави для застосування переговорної процедури закупівлі та неможливості застосувати 

іншу, конкурентну процедуру закупівлі. 

З метою організації відповідних умов праці та забезпечення та здійснення опалення 

об’єктів територіально відокремленого відділення «Білоцерківська філія Академії ДПтС» у 

2021 році існує потреба у закупівлі послуг з розподілу природного газу. Природний газ (газове 

паливо) як товар за вільними цінами неможливо закупити без укладення окремого договору 

на послуги з розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП. За даними 

відкритого реєстру ліцензіатів НКРЕКП АТ «Оператор газорозподільної системи 

«Київоблгаз», має ліцензію на здійснення послуг з розподілу природного газу від 29.06.2017 

№ 855, та є єдиним постачальником таких послуг на території міста Києва та Київської області 

та значиться у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій (за станом на 30..09.2021) 

за посиланням: https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-



monopolij, під номером 4, що є документальним підтвердженням підстави для застосування 

переговорної процедури закупівлі та неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру 

закупівлі. 

 

5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: 

За даними оператора ГРМ АТ «Хмельницькгаз» орієнтовна сума договору з розподілу 

газу для ТВВ «Хмельницька філія Академія ДПтС» розраховується за даними споживання 

попереднього опалювального сезону і становить на 2021 рік для споживача Академія ДПтС 

45000 м куб. Орієнтовна розрахункова сума договору щодо надання послуг з розподілу 

природного газу за затвердженим на 2021 рік Постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року 

№ 2784 тарифом у розмірі 1,66 грн/м3 (без урахування ПДВ), що з урахуванням ПДВ 

становить 1,992 грн з ПДВ за 1 м3, становить 89640,00 грн з ПДВ. 

За даними оператора ГРМ АТ «Дніпропетровськгаз» орієнтовна сума договору з 

розподілу газу для ТВВ «Кам’янська філія Академія ДПтС» розраховується за даними 

споживання попереднього опалювального сезону і становить на 2021 рік для споживача 

Академія ДПтС 75000 м куб. Орієнтовна розрахункова сума договору щодо надання послуг з 

розподілу природного газу за затвердженим на 2021 рік Постановою НКРЕКП від 30 грудня 

2020 року № 2768 тарифом у розмірі 1,17 грн/м3 (без урахування ПДВ), що з урахуванням 

ПДВ становить 1,404 грн з ПДВ за 1 м3, становить 105300,00 грн з ПДВ. 

За даними оператора ГРМ АТ «Київгаз» орієнтовна сума договору з розподілу газу для 

ТВВ «Білоцерківська філія Академія ДПтС» розраховується за даними споживання 

попереднього опалювального сезону і становить на 2021 рік для споживача Академія ДПтС 

14500 м куб. Орієнтовна розрахункова сума договору щодо надання послуг з розподілу 

природного газу за затвердженим на 2021 рік Постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року 

№ 2452 тарифом становить 28400,00 грн з ПДВ. 

 

 


