
 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі  
 

Замовник: Волинський НДЕКЦ МВС 

 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 

1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 

№710» 

 

ДК 021:2015 – 09120000-6 - Газове паливо 

 

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями відповідно до вимог Закону України 

«Про публічні закупівлі» та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 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» 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-23-007527-a 

 

Кількість: 8 400,0 м3 

 

Найменування предмета закупівлі: Природний газ 

 
         Очікувана вартість предмета закупівлі: 139 052,68 грн. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні характеристики природного газу, котрий постачається Замовнику, повинні відповідати 

міждержавному стандарту ГОСТ 5542-87 Гази горючі природні для промислового і комунально-

побутового призначення. Технічні умови», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 

газорозподільних систем.  

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам, які зазначені у 

наведеній нижче таблиці: 

 

Найменування показника Норма Метод випробування 

1. Теплота згоряння нижча, МДж / м3 (ккал / м3), при 20 ° С 

101,325 кПа, не менше 

31,8 

(7600) 

ГОСТ 27193-86 

ГОСТ 22667-82 

ГОСТ 10062-75 

2. Область значень числа Воббе (вищого) МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5 

(9850-

13000) 

ГОСТ 22667-82 

3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального 

значення,%, не більше 

±5 - 

4. Масова концентрація сірководню, г / м3, не більше 0,02 ГОСТ 22387.2-83 



5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г / м3, не 

більше 

0,036 ГОСТ 22387.2-83 

ГОСТ 22387.3-77 

6. Об'ємна частка кисню,%, не більше 1,0 ГОСТ 23781-83 

7. Маса механічних домішок в 1 м3, г, не більше 0,001 ГОСТ 22387.4-77 

8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% в 

повітрі, бал, не менше 

3 ГОСТ 22387.5-77 

У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту довкілля, 

які передбачені чинним законодавством України та належною практикою провадження господарської 

діяльності у сфері реалізації товарів, які становлять предмет закупівлі. 

У ході виконання договору про закупівлю в частині поставки товарів замовнику повинні бути надані 

наступні послуги, пов'язані з постачанням товарів (супутні послуги): 

- забезпечення підтвердженого обсягу природного газу, який постачається Замовнику, з 

врахуванням умов визначених Правилами постачання природного газу; 

- забезпечення наявності розподіленої (замовленої) потужності, необхідної для виконання умов 

договору про закупівлі в частині постачання природного газу замовнику, у строки та у порядку, 

визначеному Кодексом газотранспортної системи; 

- забезпечення транспортування (доставка) товару (природного газу) до точки входу в 

газорозподільну систему до якої підключено об'єкти Замовника; 

- передача товару (природного газу) Оператору ГРМ для подальшого розподілу до об'єктів 

Замовника; 

- контроль якості природного газу, який передається Замовнику відповідно до договору про 

закупівлю. 

Надання супутніх послуг здійснюється переможцем процедури закупівлі, з яким укладено договір 

про закупівлю, його власними силами і засобами або за його рахунок третьою особою, яка надає 

відповідні послуги згідно із законодавством України. 

Вартість супутніх послуг включається в ціну товару (ціну тендерної пропозиції) та не підлягає 

додатковій оплаті замовником. 

№ Найменування предмета закупівлі 
Одиниця 

виміру 

Обсяг закупівлі 

природного газу 

1. 

 

Природний газ 

 

м. куб 8400,0 

 

Очікувана вартість 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 замовниками протягом року. 
19 липня 2022 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «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» № 812 (далі – Постанова № 812).  Так, 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). 

Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі 

– природного газу на підставі пункту 3 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

18.02.2020 року № 275, а саме: розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів державної 

влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток 

необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що 

розраховується за такою формулою:  ОВрег = V * Цтар,де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;V – кількість (обсяг) товару/послуги, що 

закуповується; Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим 

актом. 

Тому, враховуючи положення статті 117 Конституції України, де Кабінет Міністрів України в межах своєї 

компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання, а також беручи до уваги 

положення Постанови №812, якою врегульовано, що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” 

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

дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації учасників Замовник  вираховував 

очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про 

початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги з особливостями, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 

21 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Враховуючи вищенаведене, Замовник розрахував очікувану вартість закупівлі відповідно до планових 

бюджетних призначень на 2023 рік та виходячи з потреб природного газу на опалювальний період з січня по 

березень включно 2023 року. 

 

 
 


