
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ  

ВІДПОВІДНО до ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12.10.2022р. № 1178 

 

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 створення належних умов для виконання функціональних 

обов’язків працівниками структурних підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби у Волинській області та відповідно до наявної потреби для опалення 

приміщень, які перебувають на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області.  

Обґрунтування застосування процедури закупівлі: На підставі підпункту 6 пункту 13 

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, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів «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 дні його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178. 

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

Газове паливо. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-29-010687-а. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним 

умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання 

товару. Фізико-хімічні показники природного газу, який постачається Замовнику, повинні 

відповідати Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 

№ 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що 

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

2493.  вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості товару. Якість газу, що 

передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим 

державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо 

його якості. 

Кількість товару: 30,0 тис.м.куб 

Місце поставки предмета закупівлі: Україна, Волинська область, точка входу в ГРМ до якої 

приєднані об’єкти Замовника: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10в; м. Луцьк, вул. Поліська Січ,10; 

м.Луцьк, вул. Ковельська, 128; м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3; смт. Локачі, 

вул.Горєлова, 27а; м. Горохів, вул. Берестецька, 5; смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61; м. Камінь-

Каширський, вул. Хотешівська (Чапаєва), 1; м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13; м. Ковель, 

вул.Грушевського, 71; м. Ковель, вул. Грушевського, 71а; м. Ковель, вул. Грушевського, 98а; 

смт.Ратне, вул. Нова, 86; смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6. 

Строк поставки товару: січень – грудень 2023 року.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання 

(річного та місячного) обсягу природнього газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 

року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є динамічним та 

безперервним процесом, що здійснюється замовником протягом року.  

Очікувана вартість предмета закупівлі: 496 616,70 грн., з ПДВ. 


