
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):  Послуги з розподілу природного газу (код ДК 

021:2015:65210000-8: Розподіл газу) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-23-015029-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 234 404,34 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
З метою належного забезпечення функціонування комплексу споруд Національної 

академії внутрішніх справ виникла необхідність у закупівлі послуг з розподілу природного 

газу. 

На сьогодні відсутні окремі закони, які регулюють питання закупівлі виробництва, 

транспортування чи постачання теплової енергії, тому закупівлю послуг з постачання теплової 

енергії необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (у редакції що введена в дію 19.04.2020, 

підстава – 114-IX) (далі – Закон). Закон установлює правові та економічні засади здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Статтею 1 Закону України «Про природні монополії» встановлено, що 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) (далі - товари). Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні 

монополії» передбачено, що перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться 

Антимонопольним комітетом України (далі – АМКУ) відповідно до його повноважень. За 

даними офіційного веб-сайту АМКУ (www.amc.gov.ua.), Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КИЇВОБЛГАЗ» (далі – АТ «КИЇВОБЛГАЗ»), внесено до 

Зведеного переліку суб’єктів природних монополій у Київській області (№4 відповідно до 

зведеного переліку суб’єктів природних монополій ,станом на 31.12.2020 року). Також 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг постановою № 855 від 29.06.2017р. видала АТ «КИЇВОБЛГАЗ» ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на території Київської 

області.  

Зважаючи на вищевикладене, розподіл природного газу на території Київської області 

може бути здійснено лише АТ «КИЇВОБЛГАЗ», у зв'язку з відсутністю конкуренції з 

технічних причин. На сьогоднішній день, котельні та приміщення Національної академії 

внутрішніх справ підключені до газорозподільної системи, що перебуває у власності, 

господарському віданні, користуванні та експлуатації АТ "КИЇВОБЛГАЗ". Підключення до 

інших джерел розподілу природного газу не обґрунтовано технічними можливостями та є 

неможливим 

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: 1) Закон України «Про Природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III; 2) 



Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій»; 3) Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщених на офіційному 

сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua; 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного 

призначення для послуг з розподілу природного газу (код ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл 

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

становить  234 404,34 грн з ПДВ. Запланований обсяг – 134715,14 куб.м 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості товару щодо послуг з розподілу природного газу (код 

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу) у сумі 234 404,34 грн з ПДВ сформований на підставі 

аналізу обсягів зазначеного товару, отриманих замовником у минулих роках та тарифів 

постачальника. 


