
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик 

предмета закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

ДК 021:2015: код 

09120000-6 - Газове 

паливо (Природний газ 

ДК 021:2015: код 

09123000-7 Природний 

газ) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

(скорочена)  

UA-2021-10-21-

007402-a 

Загальна вартість 

закупівлі 

становить 4 386 

810,00 гривень з 

ПДВ. Розмір 

бюджетного 

призначення на 

2021 рік з жовтня-

грудень складає 

1 158 780,00 грн., 

з ПДВ. Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі на 2022 

р. з січня-грудень 

складає 

3 228 030,00 грн. з 

ПДВ.  

Газ природний повинен відповідати наступним 

вимогам: 

Компонентний склад газу, визначений 
хроматографічним методом за ДСТУ ISO 

6974:2007 та МВУ  045/05-2011 за показниками 

ДСТУ (ГОСТ) 5542-87  «Гази горючі природні 

для промислового і комунально-побутового 
призначення. Технічні умови», що визначені у 

цьому додатку. 

Природний газ - суміш вуглеводнів та 
невуглеводневих компонентів, що перебуває у 

газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 

760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 
20 градусів за Цельсієм) і є товарною 

продукцією. 

Фізико-хімічні показники газу розраховані за 

ДСТУ ISO 6976:2009 та повинні бути в межах 
вказаних нижче показників за ДСТУ (ГОСТ) 

5542-87: 

Фізико-хімічні 

показники газу  

(при 25 ⁰С/20 ⁰С, 

101, 325 кПа)  

Значення 

МДж/ м3 ккал/ м3 

Теплота згорання 

нижча, не менше 

  31,80 7600 

Число Воббе вище 41,2-54,5 9850-

13000 

Очікувана вартість 

закупівлі визначена в 

порядку, передбаченому 

виробничими та 

організаційно-

розпорядчими 

документами Замовника з 

урахуванням затвердженої 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну 

політику у сфері 

публічних закупівель, 

примірної методики 

визначення очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі (Наказ 

Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України від 18.02.2020  № 

275 із змінами). Ціна  

природного газу за 1000 

куб. м  газу без ПДВ – 

13 658,42 грн., крім того 

податок на додану 

вартість за ставкою 20%,  

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


Технічні показники газу 

Масова концентрація 

сірководню г/м3 не більше 

0,02 

Масова концентрація 

меркаптанової сірки г/м3 не 

більше 

0,036 

Маса (вміст) механічних 

домішок, в 1 г/м3 не більше 

0,001 

  

крім того тариф на 

послуги транспортування 

природного газу для 

внутрішньої точки виходу 

з газотранспортної 

системи – 124,16  грн. без 

ПДВ, коефіцієнт, який 

застосовується при 

замовленні потужності на 

добу наперед у 

відповідному періоді на 

рівні 1,10 умовних 

одиниць, всього з 

коефіцієнтом – 136,576 

грн., крім того ПДВ - 20% 

, 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, за цим Договором 

становить 16 554,00 грн. 

 


