
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Назва предмету закупівлі: “Газове паливо” (природній газ) Класифікатор та його відповідний 

код: ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо. Переговорна процедура (скорочена) (на підставі п.3 

ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі»). Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-24-007756-b. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні 

характеристики газового палива, а саме природного газу відповідно до ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 

5542-87). Обґрунтування розміру бюджетного призначення: бюджетна пропозиція на 2022 рік. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Відповідно до підписаного Меморандуму 

про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії 

та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. між Кабінетом Міністрів України в особі 

Прем’єр-міністра України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра енергетики 

України, НАК “Нафтогаз України”, Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією 

органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” та Палатою місцевих влад Конгресу 

місцевих та регіональних влад від 30.09.2021 року, разом із визнанням надзвичайною ситуації, що 

склалася у зв’язку із відсутністю постачання природного газу на осінньо-зимовий період 

2021/2022 (відповідно до листа Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

Херсонської обласної державної адміністрації стосовно наявної надзвичайної ситуації 

техногенного характеру (код НС 10800 – НС) регіонального рівня від 20.12.2021 № 2456-01-

06/0/21/037.2-1146, щодо наявного НС, протоколу засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської області від 11.10.2021 року 

№ 27, яким вирішено визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання 

природного газу бюджетним установам та подальшим виникненням загрози життю та здоров’ю 

населення області та завдання матеріальних збитків - надзвичайною ситуацією. Експертною 

комісією з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби з надзвичайних 

ситуацій в ході проведеного засідання (протокол засідання від 12.10.2021 року №15/09-21) 

ухвалено рішення щодо класифікації надзвичайної ситуації, яка виникла у зв’язку з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, як 

надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800 – НС унаслідок 

аварій на системах життєзабезпечення) державного рівня, бюджетним установам надано 

можливість закупити природний газ за ціною 16,554 грн. за м.куб. у постачальника ТОВ 

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. Обсяг закупівлі природного газу 27 тис. куб. м. 

Ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, 

який застосовується при замовленні потужності на добу становить 16 554,00 грн. Загальна вартість 

договору становить 446958,00 гривень (Чотириста сорок шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім 

гривень 00 копійок) з ПДВ. Місце поставки: у загальному потоці природний газ у внутрішніх 

точках виходу з газотранспортної системи. 

 


