
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)) 

 

Назва предмета закупівлі  Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

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

Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради, замовник відповідає категорії згідно пункту 

3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

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 за ДК 021:2015-

09120000-6 «Газове паливо» (природний газ) 

Деталізований CPV код  та його назва ДК 021:2015 - 09123000-7 – Природний газ. 

 

Вид процедури закупівлі Відкриті торги згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету 

Міністрів України «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» від 12 

жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості) . 

 

Очікувана вартість та обґрунтування 

очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 44695,50 гривень (сорок чотири тисячі шістсот дев’яносто п’ять гривень 

п’ятдесят копійок). Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби на 2023 р. ( в період 

01.01.2023-31.03.2023 р.) та на підставі затверджених тарифів на постачання природного газу для 

бюджетних установ Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 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». Визначається з 

урахуванням положень Закону України «Про ринок природного газу», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.07.2022 № 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 Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2022 N 839), Постановою Національної комісії, що здійснює державне 



регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про 

затвердження Правил постачання природного газу» (надалі - Правила постачання природного газу), 

Постановою НКРЕКП від 

2015. № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі - Кодекс ГТС), 

Постановою НКРЕКП від 

№ 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс ГРМ), Постановою 

НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на 

послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 - 

2024 роки» 

Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик закупівлі 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За 

розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: 

температура (t) 293,18 К  (20 градусів С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 ммрт.ст.) 

Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та 

враховуючи обсяги споживання попереднього та поточного календарних років, становить 2 700 м3  на 

період з 01.01.2023  по 31.03.2023 року. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і 

стандартів для зазначеного предмета закупівлі. 

Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, 

установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості. Фізико-хімічні 

показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві  повинні відповідати 

вимогам, визначеним ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ. 

Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, визначається на межі балансової 

належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку 

(лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між 

Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ. 

 

.  

 


