
Конкретна назва предмету 

закупівлі із зазначенням коду 

за Єдиним закупівельним 

словником 

 

 

Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету 

Обгрунтування очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

  
 
«Природний газ» (09123000-7) 

 

ДК021:2015 : 

09120000-6 – «Газове паливо» 

 

 

Відкриті торги 

 

2274 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 

1680000,00 грн.(Один мільйон шістсот вісімдесят 

тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ,  

формувалася шляхом моніторингу 

середньоринкових цін  товару на ринку . 

Замовник здійснює закупівлю природного газу як 

товарної продукції у відповідності до Закону 

України «Про ринок природного газу» з 

урахуванням пп.2 п.1 розділу ІІ  затвердженої, 

примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020  № 275 із 

змінами). При визначенні очікуваної вартості 

закупівлі враховувалась інформація про ціни на 

товари , що міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, в тому числі на сайтах 

виробників та постачальників відповідної 

продукції.  

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка 

визначена з урахуванням фактичних обсягів 

споживання  природного газу у 2020 році та 

ринкових цін на даний вид товару на момент 

оголошення закупівлі. 

Технічні та якісні 

характеристики газу повинні 

відповідати нормам діючого на 

території України законодавства, 

державним, міжнародним 

стандартам та вимогам державної 

політики України в галузі 

захисту довкілля. 

Якість та інші фізико-хімічні 

характеристики природного газу, 

який передається, повинні 

відповідати вимогам ДСТУ 5542-

87 «Гази горючі природні для 

промислового і комунально-

побутового призначення. 

Технічні умови», положенням 

Кодексу газотранспортної 

системи, Кодексу 

газорозподільних систем. 

Параметри природного газу, який 

Постачальник зобов’язується 

поставити Споживачу, повинні 

відповідати параметрам 

основного потоку в 

газотранспортній системі 



Очікувана кількість закупівлі складає 70000 

м.куб.. 

Очікувана вартість закупівлі визначена як добуток 

кількості і вартості природного газу на ринку та 

складає  1680000,00 грн. з урахуванням ПДВ. 

Розмір бюджетного призначення визначено 

виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі. 

Розрахунок потреби на газопостачання у 2021 році 

підтверджений розрахунками на використання 

даної комунальної послуги, виходячи з основних 

виробничих показників: 

- показників лічильників газу для обліку 

фактичного споживання природного газу для : 

опалення трьох корпусів закладу; 

- забезпечення суворого режиму економії 

енергоносіїв у плановому періоді; 

 

України. За розрахункову 

одиницю поданого природного 

газу приймається один кубічний 

метр природного газу, 

приведений до стандартних умов 

(Т=20 град. С, Р=101,325 

КПа/760 мм. рт. ст. та вологості 

рівній нулю). 

 

  


