
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України  

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: Головне управління Держгеокадастру у 

Харківській області, вул. Космічна, будинок 21, поверх 8-9, м. Харків, 61165, код за 

ЄДРПОУ – 39792822, категорія замовника – орган державної влади. 

          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): «Природний газ ДК 021:2015: 09120000-

6 Газове паливо». 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-22-013467-a. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок 

опалювального сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, 

через відсутність опалення та гарячого водопостачання, відповідно до Протоколу 

засідання № 15/09-21 від 12.10.2021 Державної служби  України з надзвичайних 

ситуацій, а саме надзвичайної ситуації, що виникла на території областей та 

м.Києва у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам 

на осінньо-зимовий період 2021/2022 років від 11.20.2021 № 90-2021 у Замовника 

наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 

ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».  

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 «Мінімальні 

стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання 

природного газу» 

          5.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 303 800,00 грн. з ПДВ, що 

відповідає річному плану закупівель, враховуючи інформацію про підписання між 

Кабінетом Міністрів в особі Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та 

територій та Міністра енергетики, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента 

України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, «Асоціація 

міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад 

підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному 

сезоні (2021-2022 рр) укладеного 30.09.2021 року. 


