
Обґрунтування 

 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11.10.2016 № 710 (зі змінами) Про ефективне використання державних коштів) 

 

На порталі Prozzoro 23 листопада 2022 року розміщено оголошення про проведення 

процедури відкритих торгів (з особливостями) за ДК 021:2015 код 09120000-6 Газове паливо 

(Природний газ), номер закупівлі: UA-2022-11-23-011254-a. 

Обсяг закупівлі (об’єм природного газу) – 7 700 куб. м.  

Період постачання - цілодобово з 01 січня 2023 року до 31 березня 2023 року (включно). 

Закупівля здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України для 

забезпечення потреб територіального управління Служби судової охорони у Івано-

Франківській області в опалювальний період 2023 року по KEKB 2274 “Оплата природного 

газу”. 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 127 464,96 грн. 

Необхідність проведення закупівлі природного газу зумовлено потребою щодо 

забезпечення територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській 

області необхідними умовами організації праці, утримання адміністративної будівлі та споруд 

в належному стані, шляхом підтримання температурного режиму в службових кабінетах та 

інших приміщеннях.  

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі затверджених лімітів 

споживання комунальних послуг та затверджених кошторисних призначень на 2022 рік. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання 

(річного та місячного) обсягу природного газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 

року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та 

безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року. 

Вид процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) згідно пункту 37 

прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 

№ 922-VIII (зі змінами) та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для 

замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення a6o скасування” 

від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості). 

Починаючи з 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного 

газу України визначаються Законом України “Про ринок природного газу” (далі - Закон). 

Вказаний закон передбачає функціонування ринку природного газу, побудованого на 

принципах, зокрема, вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності  cyб’єктів природних 

монополій, забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних та газорозподільних 

систем, газосховищ. Згідно з положеннями частини 1 статті 1 статті 1 Закону – cyб’єкт 

господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність пов’язану із постачання 

природного газу. Окрім цього, частиною другою статті 12 Закону встановлено, що постачання 

природного газу здійснюється за цінами, що вільно  встановлюються між постачальником та 

споживачем.  

Однак, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської 

федерації проти України, а також на підставі пропозиції Ради національної безпеки i оборони 

України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України 

“Про правовий режим воєнного стану” Указом Президента України від 17.05.2022 року 

№341/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” на часткову зміну статті 1 

pastukhova
Выделение



Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 “Про введення воєнного стану 

в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX (зі змінами, 

внесеними Указами від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 

15 березня 2022 року №2119-IX, та від 18 квітня 2022 року №259/2022, затвердженим Законом 

України від 21 квітня 2022 року №2212-IX), Указу Президента України від 12 серпня 2022 

року №573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим 

Законом України від 12 серпня 2022 року №2500-lX), Указу Президента України від 16 

листопада 2022 р. №2738-IX "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" 

продовжено строк дії воєнного стану  в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року 

строком на 90 діб (до 19 лютого 2023 року включно). 19 липня 2022 року Кабінетом Міністрів 

України прийнято Постанову “Про затвердження Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів 

у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного 

газу виробникам теплової  енергії та бюджетним установам” №812 (далі - Постанова №812). 

Постанова № 812 в розрізі введення воєнного стану в Україні визначає обсяг та умови 

виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, 

зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, 

підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій 

цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної 

конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації. 

Відповідно встановлено ціну, що становить 16390 гривень з урахуванням податку на додану 

вартість за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування 

природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення 

потужності на добу наперед). 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України “Про державний бюджет 

України” за КПКВК 0501020 “Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними 

судами та функціонування органів і установ системи правосуддя” відповідно до бюджетного 

запиту на 2022 рік. 

 

 

http://www.golos.com.ua/documents/z-2738-ix.pdf

