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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Правові, економічні і організаційні принципи діяльності в сфері розподілу 

природного газу регулюються Законом України «Про ринок природного газу» від 9.04.2015 

р. № 329-VIII, Кодексом газорозподільних систем, Постановою КМУ від 30.09.2015р. № 

2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу». Згідно частини 

другої статті 37 Закону України «Про ринок природного газу» оператор газорозподільної 

системи провадить діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії, що 

видається Регулятором Законом України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 

1682-ІІІ регулюється діяльність суб’єктів природних монополій, в тому числі, щодо 

розподілу природного та нафтового газу трубопроводами. Частиною другої статті 5 Закону 

України «Про природні монополії» передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних 

монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів 

природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються 

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,. 

Разом з цим, пунктом 7 Порядку складання та ведення переліку суб'єктів природних 

монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

28.11.2012 р. № 874-р, встановлено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій 

(далі - перелік) розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України: http://www.amc.gov.ua. Згідно п. 30 вказаного переліку станом на 31.12.2020 р. 

Приватне акціонерне товариство «ГАДЯЧГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524660, 37300, Полтавська 

область, м. Гадяч, вул. Будька 26А), як суб’єкт природної монополії, є єдиним надавачем 

послуг з розподілу природного газу на території м. Гадяч та Гадяцького району Полтавської 

області. Має відповідну ліцензію згідно Постанови НКРЕКП від 15.06.2017 р. № 775. Таким 

чином, для забезпечення послугами з розподілу природного газу потреб Гадяцького 

районного суду необхідно укласти договір з ПрАТ «ГАДЯЧГАЗ». 

 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Доведені граничні видатки на 2022 рік Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою КПКВК 0501020 

«Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування 

органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2274 — «Оплата природного газу». 

 

 



Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. 

Частиною першою статті 40 Закону передбачено, що замовник проводить переговори щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена методом отримання комерційної (цінової) пропозиції 

від постачальника, шляхом проведення з ним переговорів та узгодження ціни відповідно до 

статті 40 Закону з урахуванням фактичних обсягів споживання природного газу місцевими 

загальними судами м. Полтави та Полтавської області у попередніх періодах та тарифів для 

ПрАТ «ГАДЯЧГАЗ», встановлених Постановою НКЕРКП № 2743 від 

22.12.2021.                    


