
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Природний газ за ДК 021:2015 код 09120000-6 «Газове паливо» 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 

34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про проведення 

відкритих торгів з особливостями  на закупівлю природного газу. Закупівля здійснюється відповідно Закону 

України «Про публічні закупівлі» та 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 затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

Закупівля товару: Природний газ за ДК 021:2015 код 09120000-6 «Газове паливо» (далі – Товар) проводиться за 

процедурою відкриті торгів з особливостями , КЕКВ 2274 - Оплата природного газу. 

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-08-010492-a 

Обґрунтування доцільності закупівлі Товару: придбання природного газу здійснюється для забезпечення 

опалення приміщень, які знаходяться на Чернігівській та Борзнянській дільницях  Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів. 

Обґрунтування обсягів закупівлі Товару: зважаючи на вторгнення Російської Федерації на територію 

України, що стало підставою введення воєнного стану в країні, який продовжено до 21.11.2022 року, не можливо 
спрогнозувати вартість постачання природного газу до кінця 2023 року. Тому було прийнято рішення провести 

закупівлю природного газу лише на опалювальний період січень – березень 2023 року.  

Очікуваний обсяг закупівлі Товару: 11 500 м. куб. 

Очікувана вартість предмета закупівлі Товару: 190 369,74 грн. (сто дев’яносто тисяч триста шістдесят 

дев’ять гривень 74 коп.). 

Період поставки Товару: січень - березень 2023 року. 

Місце поставки Товару:  

- м. Борзна, вул. Покровська, 105;    

- м. Чернігів, проспект Миру, 233. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Товар, запропонований Учасником повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 та Учасник повинен забезпечити 

Замовника природним газом відповідно до його потреб. 
За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до 
стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика 

(101,325 кПа). 
Фізико-хімічні показники природного газу, 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. 
Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, відповідно до національних стандартів (технічних 
регламентів), що повинно бути підтверджено учасником довідкою у довільній формі. 

 

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: 
 Закону України «Про ринок природного газу»; 

 Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі 
змінами); 

 Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі 

змінами); 

 Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі 
змінами); 

 іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок 
природного газу». 

 

Основними джерелами інформації для визначення очікуваної вартості брали до уваги: 

 Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних закупівель, що дозволяє 

аналізувати  реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників. 

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього арифметичного значення. 


