
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Пункт 

Кошторису 

замовника 

Предмет закупівлі Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

згідно Річного плану 

закупівель, 

грн 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі згідно 

ОГОЛОШЕННЯ про 

проведення відкритих 

торгів, грн 

Ідентифікатор процедури 

закупівлі 

1.01 (2023) Природний газ, код ДК 021:2015 - 09120000-6 - 

Газове паливо  

84 261 636,60  

грн. з ПДВ 

70 218 030,50 

грн. без ПДВ  

UA-2022-12-08-012218-a  

 

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710: 

1 Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Характеристики якості природного газу відповідають вимогам Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою 

НКРЕКП, від 30.09.2015 № 2493, а саме: п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики 

природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі природного газу» Частини 1 «Норми якості, 

фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній 

системі». 

2 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Середньоарифметичний тариф, згідно комерційних пропозицій 52 994,74 грн за 1000 м3 з ПДВ (в т.ч. тариф за транспортування 

газу газу до точок входу (виходу) газотранспортної системи 163,89 грн за 1 000 м3 з ПДВ) 

Обсяг закупівлі 1 590 000 м3  природного газу. 

 Очікувана вартість предмета закупівель  становить: 52 994,74 грн з ПДВ за 1 тис. м3 * 1 590 тис. м3 =  84 261 636,60 грн. з ПДВ 

(в т.ч. ПДВ 20% ) 

3 Інша інформація Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну 

предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін постачальників природного газу на дату формування 

очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни природного газу включена вартість товату, закупованго постачальником на ринку 

природного газу, послуги з транспортування газу до точок входу (виходу) газотранспортної системи.  

 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
№ 

п/п 

Найменуван

ня  

Товару 

Одини

ці 

виміру 

Кількість 

 

Технічні та інші характеристики 

(технічна специфікація) 

1 Газ 

природний 

м3 1 590 000,00 Характеристики якості природного газу відповідають вимогам Кодексу газотранспортної системи, затвердженого 

постановою НКРЕКП, від 30.09.2015 № 2493, а саме: п.13 Розділу ІІІ. «Норми якості, фізико-хімічні показники та 

інші характеристики природного газу, правила обліку та документальне оформлення приймання-передачі 

природного газу» Частини 1 «Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що 

допускається до транспортування в газотранспортній системі». 

 


