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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,його 
очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

1. ID номерhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-21-001059-a

2. Предмет закупівлі  Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником.

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 
16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:Якість 
Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має 
відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и 
коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, повинні відповідати технічним 
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період 
постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до 
ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази 
горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 
«Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим 
споживачам».

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.

Щодо обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено відповідно до 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена 
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
18.02.2020 р. № 275.

Очікувана вартість сформована на підставі прийнятої постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.07.2022р. № 812 «Про затвердження Положення про покладення 
спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо 
особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-21-001059-a


установам» (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.07.2022р. № 839 (надалі-Положення). Пунктом 6 цього Положення 
визначено, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» постачає з 1 вересня 
2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам, за ціною, 
що становить 16 390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. 
метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для 
точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу 
наперед). Крім того, тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої 
точки виходу з газотранспортної системи 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який 
застосовується при замовлення потужності на добу наперед у відповідному періоді на 
рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом -136,576 грн., крім того ПДВ 20% - 
27,315 грн., всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м. Всього ціна газу за 1000 куб. м з 
ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який 
застосовується при замовленні потужності на добу наперед становить 16553,89 грн. 
Визначення очікуваної вартості здійснювалося на підставі аналізу фактичного 
використання товару для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з 
урахуванням запланованих поточних завдань. 


