
Відокремлений структурний підрозділ 
«Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій 

та бізнесу 
Донбаської державної машинобудівної академії»

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне

використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський 
фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної
машинобудівної академії».

1.1. Місцезнаходження замовника: 84303, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Велика 
Садова, 99.
1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 04601943.
1.3. Категорія замовника: Відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, яка 
забезпечує потреби держави або територіальної громади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та
назви  відповідних  класифікаторів  предмета  закупівлі  і  частин  предмета  закупівлі  (лотів):
Послуги з розподілу природного газу (ДК 021:2015: 65210000-8 «Розподіл газу»).
3. Вид та ідентифікатор закупівлі: Переговорна процедура закупівлі, унікальний номер UA-
2022-01-19-009904-а.
4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана  вартість  предмета  закупівлі  склала  – 176080,00 грн. з  ПДВ,  вона  передбачена
кошторисом Донбаської державної машинобудівної академії та річним планом закупівель на
2022 рік. Обсяг, необхідний для забезпечення потреб  ВСП «КФК ПІТБ ДДМА» на 2022 рік
становить – 124000 м³ .
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом річного споживання
природного газу за попередній календарний 2021 рік.
Замовником  здійснено  розрахунок  очікуваної  вартості  методом  порівняння  ринкових  цін
відповідно  до  примірної  методики  визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі,  яка
затверджена наказом Міністерства  розвитку економіки,  торгівлі  та сільського господарства
України 18.02.2020 № 275.  При цьому розрахунок очікуваної  вартості  проводився згідно з
аналізом  державного  регулювання  цін  і  тарифів  НКРЕКП  за  останній  період  послуг  по
розподілу газу у Донецькій області.

Тариф на момент проведення переговорів за   м3 –   1,42  грн.
Очікуваний обсяг постачання послуг з розподілу газу – 124000 м3.

 Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік:
  1,42 грн. х 124000 м3 =  176080 грн.

5. Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисом на 2022 рік – 176080  грн.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до статті 1 Закону України «Про природний газ», розподіл природного газу
– господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного
газу  газорозподільною  системою  з  метою  його  фізичної  доставки  споживачам,  але  що  не
включає постачання природного газу. У розумінні «послуги з розподілу газу» є забезпечення
цілодобового  доступу  Споживача  до  газорозподільної  системи,  розподіл  (переміщення)
природного  газу  газорозподільною  системою  з  метою  його  фізичної  доставки  до  межі
балансової  належності  об’єкта  Споживача  та  переміщення  природного  газу  його  фізичної
доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об’єктів споживачів.

Згідно  зі  статтею 5  Закону  України  «Про природні  монополії»  до  сфери діяльності
природних монополій віднесено послугу з розподілу газу. Відповідно до Закону України «Про
природні  монополії»  20.04.2000  року  №  1682-III  (зі  змінами),  відповідно  до  листа
Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  №3302-05/40083-06  від  01.12.2015



року  АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»  займає  монопольне  становище  у  Донецькій  області  та  має
Ліцензію  (Серія  АЕ № 299064)  видану  26.06.2015 року  НКРЕКП на  здійснення  розподілу
природного,  нафтового  газу  і  газу  (метану)  вугільних  родовищ.  АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
включено до Реєстру суб'єктів природних монополій,  розміщеного на офіційному веб-сайті
Національної комісії у сфері енергетики та комунальних послуг України станом на 31.12.2021
за номером 44,
а також до Зведеного переліку природних монополій, розміщений на офіційному сайті 
АМКУ, опублікованого станом на 30.11.2021, за номером 44.

Послуга  Оператора  ГРМ, яка  надається  Споживачу  та  включає  в  себе  забезпечення
цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності
його  об’єкта  і  розподіл  (переміщення)  належного  Споживачу  (його  постачальнику)
природного  газу  газорозподільною  системою  з  метою  його  фізичної  доставки  до  межі
балансової  належності  об’єкта  Споживача.  Обов’язковою  умовою  надання  Споживачу
послуги  з  розподілу  природного  газу  є  наявність  у  Споживача  об’єкта,  підключеного  в
установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ. Санкціонований відбір
природного газу з газорозподільної системи здійснюється Споживачем за умови наявності у
нього укладеного із постачальником договору постачання природного газу та підтвердженого
обсягу, виділеного для потреб Споживача його постачальником на відповідний календарний
період, а також відсутності простроченої заборгованості за цим Договором.

Якість  природного  газу,  що  передається  Оператором  ГРМ  Споживачу  на  межі
балансової  належності  його  об’єкта,  має  відповідати  вимогам,  встановленим  Кодексом
газорозподільних  систем.  Величина  тиску  природного  газу  на  межі  балансової  належності
Споживача повинна відповідати значенням, визначеним в нормативних документах. Чисельні
значення  фізико-хімічних  показників  природного  газу,  які  заносяться  до  баз  даних
обчислювачів та/або коректорів об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до відома Споживача (за
виключенням  випадків,  коли  комерційний  вузол  обліку  Споживача  організований  на  базі
побутового лічильника газу) з періодичністю, визначеною Кодексом газорозподільних систем.

Перевірка  величини  тиску  та/або  якісних  показників  природного  газу  здійснюється
Оператором ГРМ на підставі  письмової  заяви Споживача.  У разі  надходження такої  заяви
Оператор ГРМ зобов’язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох
робочих  днів  у  містах  і  п'яти  календарних  днів  у  сільській  місцевості  в  узгоджений  зі
Споживачем час.

Порядок  визначення  чисельних  значень  фізико-хімічних  показників  (характеристик)
природного  газу  та  врегулювання  спірних  питань  між  Сторонами  щодо  їх  визначення  чи
невідповідності здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.

Термін постачання послуг з розподілу природного газу з моменту укладання договору
по  31.12.2022  р.  Кількісною  характеристикою  предмета  закупівлі  є  обсяг  розподілу
природного газу за попередній бюджетний 2021 рік. За одиницю виміру кількості природного
газу приймається метри кубічні, які дорівнюють кількості розподілу природного газу.

Уповноважена особа, Тетяна КІНЗЕРА
фахівець з публічних закупівель
М.П.


