
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик,  

очікуваної вартості та/або бюджетного призначення  

предмета закупівлі 

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 

2016р. №710». 

На виконання вимог Постанови КМУ від 25.10.2021р. №1102 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015р. №809 і від 9 грудня 2020р. №1236» 

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 Кабінету Міністрів України від 

29.07.2022 N 839), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про 

затвердження Правил постачання природного газу» (надалі – Правила постачання природного 

газу), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу 

газотранспортної системи» (надалі – Кодекс ГТС), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 

«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), 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 та іншими нормативно-правовими актами України, що 

регулюють відносини у сфері постачання природного газу. Замовник має право здійснити 

закупівлю у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», та очікуваною вартістю 

відповідно до затвердженого на законодавчому рівні, тарифу, за яким Замовник має право 

здійснювати закупівлю природного газу. 

1. Предмет закупівлі за кодом ДК021:2015 -  09120000-6 – газове паливо (природний 

газ); 

2. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-30-011999-a 

3. Відкриті торги з урахуванням особливостей, визначених Постановою  КМУ від 

12.10.2022 №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;  

4.Технічна специфікація 

Найменування 

товару 

Місцезнаход

ження 

об'єкта 

споживача 

ЕІС-код точки 

(точок) 

комерційного обліку 

Кількість, 

м. куб. 

ДК 021:2015 

09120000-6 Газове 

паливо (природний 

газ)    

м.Бердичів, 

вул.Європей

ська,83 

56XS000035CМІ00N 

6000 

 



Технічні та якісні характеристики: 

 Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-

правовим актам: 

- Закону України «Про ринок природного газу»; 

- Правилам постачання природного газу (затверджені постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 

2496 (зі змінами)). 

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

природного газу». 

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати 

положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість Газу, 

що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам 

встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними 

документами щодо його якості. 

Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі 

передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м.), 

приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 

760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

Всі посилання в тексті тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні 

характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, 

пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 

європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими 

технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або 

національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом 

«або еквівалент». 

 

5. Строк  поставки товару: з 01.01.2023 р. по 31.03.2023 р. 

- місце поставки товару: 13306, Житомирська обл., місто Бердичів, вул.Європейська, будинок 

83, межа балансової належності.  

 

6. Очікувана вартість закупівлі: 99 323,34 грн. (Дев’яносто дев’ять тисяч триста двадцять 

три гривні 34 коп), в т.ч. ПДВ; Розрахунок очікуваної вартості проводився із наявного 

бюджетного призначення та ціни за 1 куб.м газу для бюджетних установ на сайті ТОВ «ГК 

«Нафтогаз Трейдинг» за посиланням: https://naftogaztrading.com.ua/ 

 

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 0810160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік. 


