
Проведення переговорної  процедури на закупівлю за предметом: 
 

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

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником 
Природний газ (код ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо)  

 
Найменування товару Одиницю виміру Кількість 

Природний газ   тис. м3 200 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
1.  Місце поставки: 

м. Кам'янець-Подільський, у загальному потоці природний газ у внутрішній точці виходу з 
газотранспортної системи 

2.       Строк постачання: з моменту підписання договору до 31 грудня  2022 року. 
 

ЯКІСНІ ВИМОГИ: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше 31,8 (7600) 

2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 9850-13000 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше 3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), 
приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм 
ртутного стовпчика (101,325 кПа). 
 
Обґрунтування: на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо у замовника 
виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи 
соціальних обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що 
унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера. 
   Відповідно до: 
- підписаного Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у 
сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 
2021/2022 рр. від 30 вересня 2021 року, враховуючи пониження температури зовнішнього 
повітря та початок опалювального сезону 2021/2022 років, з метою запобігання негативним 
наслідкам, які стануться через відсутність опалення; 
- протоколу № 15 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2021 року,  про виникнення надзвичайної 
ситуації пов’язаної з відсутністю постачання природного газу для установ, організацій та 
комунальних некомерційних підприємств, що фінансуються з державного або місцевих 
бюджетів; 
- протоколу засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів 
надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 15/09-21 від 12 



  
жовтня 2021 року, яким затверджено перелік надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні 
протягом вересня 2021 року (додаток 3); 
визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу 
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та завдання значних 
матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного 
захисту України, надзвичайною ситуацією. 

Враховуючи вищезазначене, є необхідність укласти договір з  Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом застосування  
Переговорної процедури Закупівлі. 
 
Розмір бюджетного призначення:  
розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про державний бюджет 
України на 2021 рік» та встановлено згідно кошторису та плану використання бюджетних 
коштів, затверджених на 2021 рік, а на 2022 рік – буде встановлено згідно кошторису та плану 
використання бюджетних коштів, затверджених на 2022 рік. 
Очікувана вартість: для розрахунку очікуваної вартості закупівлі застосовано ціну за 1 тис. м3 
газу в розмірі 16,554 грн. з ПДВ. Необхідна кількість природного газу на 2021-2022 рр. – 
 200 тис. м3. З урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 
3 310 800,00 грн. з ПДВ. 
В річний план закупівель внесено: 3 310 800,00 грн. з ПДВ. 
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