
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета проведення закупівлі: З метою виконання поставлених завдань і функцій Головного 

управління Держпродспоживслужби у Волинській області та забезпечення безперебійної 

роботи структурних підрозділів, виникла необхідність закупівлі природного газу для опалення 

приміщень та створення належних умов праці спеціалістам Головного управління.  

 

Назва предмета закупівлі: «Природний газ (09123000-7)» за кодом ДК 021:2015 09120000-6 

– Газове паливо 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-08-000981-a.  
 
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:  

Умови постачання природного газу Замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

- Закону України "Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VIII зі 

змінами; 

- Кодексу газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 

№2493 зі змінами;  

- Кодексу газорозподільної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 

№2494 зі змінами;  

- Правилам постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30 09 15 

№2496 зі змінами;  

- Постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 860 "Про 

затвердження розміру  страхового запасу природного газу". 

Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку (наявність 

свідоцтв, сертифікатів відповідності якості на товар обов’язкова) та відповідати 

державним стандартам України.  

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр 

(куб.м.), приведений до стандартних умов: температура газу (ї) = 20 градусів Цельсія. тиск 

газу (Р)=760мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).  

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначається методами, що 

передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.  

Постачальник зобов’язаний забезпечити створення страхового запасу природного газу 

згідно «Порядку створення страхового запасу природного газу», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 795.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним 

стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.  

З метою необґрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни тендерної 

пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою Учасника, в якому 

Учасник інформує щодо гарантування порядку формування своєї цінової пропозиції за 

середньо ринковими цінами на природний газ. На підтвердження формування вартості цін за 



одиницю товару до середньоринкових цін на газ природний по країні, учасник закупівлі 

зобов’язаний надати також в складі тендерної пропозиції довідку або експертний висновок від 

уповноваженого органу зі зрізом (діапазоном) цін станом на місяць оголошення даної 

закупівлі по регіонам України, що видана на ім’я учасника закупівлі. 

Умови постачання природного газу повинні відповідати вимогам чинного законодавства 

про засади функціонування ринку природного газу України.  

Кількість товару: 36400 м. куб. 

 

Місце поставки предмета закупівлі:  

- 43026, Волинська область, м. Луцьк,  вул. Вахтангова, 10в; 

- 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Поліська Січ,10; 

- 43016, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 128; 

- 44700, Волинська область, м. Володимир, вул. Кобзарська,3; 

- 45500, Волинська область, смт. Локачі, вул. Горєлова, 27а; 

- 45700, Волинська область, м. Горохів, вул. Берестецька, 5; 

- 45300, Волинська область, смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61; 

- 44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 1; 

- 45200, Волинська область, м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71а; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 98а; 

- 44100, Волинська область, смт. Ратне, вул. Нова, 86; 

         -   44400, Волинська область, смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6. 

 

Строк поставки предмета закупівлі: з 01 квітня по 31 грудня 2023 року включно.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ 

від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про 

аналогічні закупівлі розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 602561,60 грн., з ПДВ. 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

