
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 

UA-2022-12-13-008016-a. 

2. Найменування предмета закупівлі: 09120000-6 - Газове паливо. 

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 82 400 м.куб.  

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 364 040,54  грн. 00 коп. (один мільйон 

триста шістдесят чотири тисячі сорок гривень 54 коп.) з ПДВ. 

Постанова №812 в розрізі введення воєнного стану в Україні визначає обсяг та 

умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу (далі – спеціальні обов’язки), зокрема 

для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, 

підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози 

першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого 

на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, 

прозорості та недискримінації. Також відповідно до підпункту 4 пункту 2 

Постанови №812 спеціальні обов’язки покладені на ТОВ “Газопостачальна 

компанія “Нафтогаз Трейдинг” – щодо забезпечення постачання природного газу 

споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного кодексу 

України, закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства 

та/або державні установи тощо), закладам охорони здоров’я комунальної 

власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, 

та/або спільні комунальні підприємства тощо) (далі – бюджетні установи) на 

умовах передбачених пунктом 6 Постанови №812. Відповідно до вказаного 

пункту встановлено, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” 

постачає з  1 вересня 2022 р. по 31 березня 2023 р. (включно) природний газ 

бюджетним установам на умовах договору постачання, укладеного з цим 

товариством на період до 31 грудня 2022 р., за ціною, що становить 16390 

гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу (без 

урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки 

виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу 

наперед). 

5. Процедура закупівлі – Закупівля без використання електронної системи. 

6. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 1 січня 2023 

року по 31 березня 2023 року. 



7. Джерело фінансування закупівлі:  

Державний бюджет – 504893,65 грн.  

Місцевий бюджет – 859146,89 грн. 

8. Технічні та якісні характеристики: 

ДК 021:2015 — Газове паливо, 09120000-6 (суміш вуглеводнів та 

невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за 

стандартних умов (тиск — 760 міліметрів ртутного стовпчика і температура — 

20 градусів за Цельсієм). 

          Фізико-хімічні показники природного газу, який передається 

Постачальником Споживачеві у пунктах приймання-передачі повинні 

відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ. 

Постачання товару замовнику повинно бути здійснене відповідно до 

умов, встановлених такими нормативно-правовими актами: 

 Закон України «Про ринок природного газу»; 

 Правила постачання природного газу, затверджений постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами); 

 Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2494 (зі змінами); 

 Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2493 (зі змінами); 

 іншими чинними нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання 

Закону України «Про ринок природного газу». 

 

 


