
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від                

11 жовтня 2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2022-01-14-

004814-а  

1. 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):   

ДК 021:2015 - 65210000-8 Розподіл газу (Розподіл природного газу) 
 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

         

 Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати 

технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на 

період постачання товару.   

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні 

відповідати Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 30.09.2015 № 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493.   

Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має 

відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, 

нормативно-технічними документами щодо його якості. 

 

2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі 

 

             Згідно п. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану та за умови проведених переговорів із Учасником.  

ВАТ «Кіровоградгаз»  відповідно до зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

розміщеного на офіційному сайті (http://www.amk.gov.ua) Антимонопольного комітету 

України займає монопольне становище на ринку з розподілу природного газу в межах 

території міста Кропивницький та Кіровоградської області (крім міста Гайворон) та 

проводить свою діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з розподілу природного газу, виданої згідно з Постановою НКРЕКП від 

29.06.2017 р. № 849 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ 

«Кіровоградгаз»». 

           Також у відповідності до  ст. 4 Закону України «Про ринок природного газу» ціни 

на ринку природного газу, зокрема тарифи на послуги транспортування, розподілу, 

зберігання (закачування, відбору), регулюються державою шляхом затвердження 

відповідних тарифів.  

          Тариф на послуги з розподілу природного газу для ВАТ«Кіровоградгаз» 

затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та 

комунальних послуг України (НКРЕКП) від 22.12.2021 р. № 2753 «Про встановлення 

тарифу на послуги з розподілу природного газу для ВАТ «Кіровоградгаз», та становить 

1,49 грн. за куб.м. на місяць (без ПДВ). 

 

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення 

 



Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду товару, та затверджено рішенням тринадцятої сесії восьмого 

скликання Новомиргородської міської ради Кіровоградської області від 17 грудня 2021 

року № 465 ««Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2022 

рік». 

 


