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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Природний газ (ДК 021:2015  09120000-6 Газове паливо)  
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Відкриті торги, 

ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-28-007594-b) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в 
пунктах призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 

«Гази горючі природні для промислового і комунально-

побутового призначення Технічні умови». 

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі 
повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим 
нормативним актам законодавства (державним стандартам, 
технічним умовам), які передбачають застосування заходів із 
захисту довкілля. 
Відносини між газопостачальними, газорозподільними, 
газотранспортними підприємствами та споживачами природного 
газу (крім населення) регулюються наступними документами: 
- Закон України «Про ринок природного газу» від 
09.04.2015 № 329 - VIII; 

- Правила постачання природного газу для юридичних осіб, 
затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496. 
 За одиницю виміру кількості Товару при його обліку 
приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до 
стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і 
температура 20°C.  
Строк поставки Товару: протягом 2021 року. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 
аналізом споживання (річного та місячного) природного газу за 
жовтень-грудень 2021 року  12216,79 м³ Замовником здійснено 
розрахунок очікуваної вартості товарів 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 цін постачальників природного газу на дату 
формування очікуваної вартості предмета закупівлі. Ціна на газ 
встановлюється учасником у відповідності до ст. 12 Закону 
України «Про ринок природного газу» та повинна включати до 
вартості ціни тендерної пропозиції ціну на природний газ, тариф 
ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування 
природного газу для внутрішньої точки виходу з 
газотранспортної системи, податок на додану вартість та 
вартість позитивного/негативного небалансів (які можуть 
виникати відповідно до вимог Кодексу ГТС). 
Орієнтовний обсяг споживання природного газу становить 
12216,79 м³,  очікувана вартість закупівлі – 390 937,37грн. 

Розмір бюджетного призначення: 390 937,37 грн. 

 


