
Проведення процедури відкритих торгів з особливостями 

згідно предмету закупівлі: 

«Природний газ (код ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо)» 

 
відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а також відповідно 

до Постанови 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» (далі – 

Особливості) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Товар, запропонований учасником, повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-

87). 

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до 

стандартних умов: температура (1) 293,18 К (200С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.). 

Також фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним 

розділом ІІІ Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи. 

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим 

актам: 

-  Закону України «Про ринок природного газу»; 

-  Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2496 (зі змінами); 

-  Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 

2494 (зі змінами); 

-  Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 

№ 2493 (зі змінами); 

 іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про 

ринок природного газу». 

 

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 

України на 2023 рік» та буде встановлено згідно кошторису та плану використання бюджетних 

коштів, затверджених на 2023 рік. 
 

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі - визначається з урахуванням положень Закону 

України «Про ринок природного газу», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 

№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 КМУ від 29.07.2022 №839), Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 

№2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних системи», Постановою 

НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС 

УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на 

регуляторний період 2020-2024 роки». 

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі застосовано ціну за 1000 куб. м газу в 

розмірі 16 553,89 грн. з ПДВ. Необхідна кількість природного газу – 100 000 куб. м. З 

урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 1 655 389,00 грн. з 

ПДВ. 

В річний план закупівель внесено: 1 655 389,00 грн. з ПДВ. 

 


