
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
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):  Газове паливо (код ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-19-015255-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 277 347,58 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Національною академією внутрішніх справ наприкінці 2020 року у відповідності до 

ч.6 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» продовжено дію договору в обсязі, що не 

перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному 

в попередньому році та 11.02.2021 року було оголошено відкриті торги на закупівлю Газового 

палива (код за ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-

02-11-003244-c.  

У відповідності до п.6 розділу IV Правил постачання природного газу, фактичне 

постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого 

числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником буде 

укладено договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації 

постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. 

У зв’язку з проходженням опалювального періоду та аномальними морозами (до -22 0С), 

відсутня можливість зупинення споживання природного газу, тому на даний час виникла 

потреба у закупівлі природного газу на лютий-березень 2021 року та було прийнято рішення 

в закупівлі додаткового обсягу товару у того самого постачальника на ТОВ "Екотехноінвест" 

(договір № П-226 від 05.03.2020 року на сумму 683 400,00грн) для забезпечення потреб 

Національної академії внутрішніх справ на суму, що не перевищує 50 відсотків ціни 

попереднього діючого договору про закупівлю, а саме 277347,58 грн за переговорною 

процедурою. 

Не укладення договору про закупівлю природного газу в розпал опалювального 

періоду може призвести до негативних соціальних та економічних наслідків, це пов’язано з 

тим, що з метою запобігання аваріям та пошкодженню системи опалення (обладнання 

котелень) пошкодження теплових мереж, матеріальної шкоди у вигляді збитків від виходу з 

ладу системи опалення в опалювальний період 2021 року та поставити під загрозу здоров'я та 

життя курсантів та працівників, призведе до недотримання температурного режиму 

відповідно до вимог санітарних норм, а також до відключення від системи газопостачання. 

Невідповідність повітряно-теплового режиму у навчальних приміщеннях санітарно-

гігієнічним нормам є підставою для призупинення навчально-виховного процесу у них, чим 

буде порушено ст.ст. 3,26,33,35,51,57 Закону України «Про освіту» та приведе до порушення 

безпечних умов праці працівників, тим самим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 

283 Цивільного кодексу України, на охорону життя та здоров’я. Тому, негайне придбання 

природного газу і цільове освоєння бюджетних коштів та попередження вищезгаданих 

соціальних обставин є передумовами непердбачуваної потреби у здійсненні такої закупівлі. 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для предмета закупівлі Газового палива (код ДК 021:2015:09120000-6: Газове 

паливо), визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік, 

становить  277 347.58 грн з ПДВ. Запланований обсяг – 36734 куб.м 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-003244-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-11-003244-c


7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до ч.6 ст.41 Закону 

України «Про публічні закупівлі» продовжено дію договору в обсязі, що не перевищує 20 

відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому 

році (договір № П-226 від 05.03.2020 року на сумму 683 400,00грн) та становить 277 347.58 

грн. з ПДВ, 


