
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Баранівська міська рада, код ЄДРПОУ 04344386, пункт 1 частина 4 стаття 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі» - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

зазначені у пункті 1 частини першої статті 2. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ, код 09120000-6 — 

Газове паливо за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 

Природний газ). 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  Відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-25-004799-a . 

                 Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі уповноваженою особою взято 

до уваги постанову КМУ від 19 липня 2022 року № 812 «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» (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 29 липня 2022 року 

№839), оскільки Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, 

затверджена Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України №275 від 18 лютого 2020 року є рекомендованою до використання Замовникам, а не 

обов’язком для використання. Визначення очікуваної вартості по предмету закупівлі 

(Природний газ) код згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015: "09120000-6: 

Газове паливо" з урахуванням постанови від 19 липня 2022 року КМУ №812 (зі змінами)  

забезпечить дотримання Замовником принципів публічних закупівель, а саме принципу 

максимальної економії та ефективності, які є дуже важливими під час дії воєнного стану в 

Україні. 

Згідно пункту 2 частини 4 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» (далі - Положення) на ТОВ 

“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” покладено спеціальний обов’язок 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 цього Положення. Згідно пункту 6 Положення 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2022-%D0%BF#n34


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). Тариф на послуги 

транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи 

складає 124,16 грн. без ПДВ за 1000 куб. м. Коефіцієнт, який застосовується при замовленні 

потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць. Всього з 

коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ 20% - 27,315 грн., всього з ПДВ – 163,89 грн. за 

1000 куб. м. 

Враховуючи вищезазначене, вартість природного газу за 1000 куб. м. з урахуванням 

послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який 

застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед, складає: 16390,00 + 163,89 = 

16553,89 грн. За 1000 куб. м. з ПДВ.  

Потреба замовника у споживанні природного газу для забезпечення опалення 

адмінбудівлі Баранівської міської ради складає: 

 для адміністративної будівлі (Місцезнаходження: Житомирська область, 

м.Баранівка, вул.Соборна,10)  потреба природного газу на 2023р. для цілей 

опалення складає 7000 куб.м. Враховуючи факт, що закупівля планується з 

метою постачання природного газу в період з 01 січня 2023 року по 31 березня 

2023 року включно, то маємо 90 днів ( 31 день (січень) + 28 днів (лютий) + 31 

день (березень) = 90 днів). Загальна потреба   складає: січень- 1600 м. куб. ; 

лютий 1600м.куб.;березень -800м.куб.= 4000 куб. м.;  

Загальна потреба замовника складає: 4000  куб. м. Враховуючи вартість, маємо:4,000 

тис. куб. м. x 16553,89 грн. = 66215,56 грн. 

 
Очікувана вартість складає 66215,56 грн. (Шістдесят шість тисяч двісті 

п’ятнадцять гривень 56 копійки) з ПДВ. 
 

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.  

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який 

постачається замовнику, повинні відповідати вимогам, визначеним Кодексом 

газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493 

(далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494). 

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один 

кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за 

Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

 
 


