
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, йогоочікуваної вартості 
та/або розміру бюджетного призначення

Стрийський краєзнавчий музей «Верховина»

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:ID: UA-2022-11-25-007821-a

2. Найменування предмета закупівлі: Природний газ (Код ДК 021:2015 09120000-6 – Газове паливо).

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 12000 м3 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 198646,68 гривень (сто дев’яносто вісім тисяч шісот сорок 
шість грн. 68 коп.) з ПДВ.

5. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 1 січня 2023 року –31 березня 2023 року.

7. Джерело фінансування закупівлі:місцевий бюджет – 198646,68 грн. з ПДВ

8. Формування очікуваної вартості:

19 липня 2022 року прийнято постановуКабінету Міністрів України № 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 установам" (із 
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 839) 
(надалі- Положення). Пунктом 6 цього Положення визначено що ТОВ

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” 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 м3газу (без урахування тарифу на послуги з 
транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі 
замовлення потужності на добу наперед).

Однак, з 19 жовтня 2022 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від

12 жовтня 2022 року №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його

припинення або скасування" ( надалі - Особливості).

Враховуючи, що прогнозоване споживання природного газу на період з 1.01.2023р. по 31.03.2023р. 
складатиме орієнтовно 40 500 м3 та дотримуючись принципів проведеннядержавних закупівель 
відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: "максимальна економія, 
ефективність та пропорційність", очікувані кошторисні призначення на період з 1.01.2023р. по 
31.03.2023р.укладено із розрахунку ціни 16 553,89 грн. за 1000 м3. (з урахування тарифу на послуги з 
транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі 
замовлення потужності на добу наперед). Таким чином, очікувані кошторисніпризначення на перші 
три місяці 2023р. складають 670432,55 грн., що перевищує вартісні межі 100 тис. грн. та у 
відповідності до п. 13 Особливостей установа повинна оголосити відкриті торги з особливостями за 
кодом ДК 021:2015 09120000-6 – Газове паливо.

Уповноважена особа:                                                                                                            Іванна Пантелейманчук


