
Обґрунтування очікуваної вартості, технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі - Природний газ. 

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», Івано-Франківського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (код ЄДРПОУ 02140640; адреса: вулиця 

Нечуя-Левицького 19., м. Івано-Франківськ, 76008) інформує про проведення 

закупівлі природного газу за процедурою відкриті торги. Закупівля за процедурою 

відкриті торги «Природний газ», за КЕКВ 2274 Оплата природного газу, код 

національного класифікатора України ДК 021:2015-09120000-6 - Газове паливо 

(09123000-7 - Природний газ) (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-16-000198-a). 

Очікуваний обсяг постачання газу: 13000 м³. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 215200.57 грн. 

Період поставки: з 01 січня 2023р. по 31 березня 2023 року. 

Місце поставки: 

 с. Незвисько, вул. Білогірська, 36А – 2200 метри кубічні; 

 с. Рибне, вул. І. Франка, 1А – 3200 метри кубічні; 

 м. Яремче, вул. Свободи, 236 – 5300 метри кубічні; 

 смт. Кути, вул. Снятинська, 21 – 2300 метри кубічні. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати 

технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими 

на період постачання товару. 

 Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні 

відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87, Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, 

Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 2493. 

 Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має 

відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, 

нормативно-технічними документами щодо його якості. 

 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). 

 Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись 

передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту 

довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища». 



Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

 Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р. та 

іншим нормативно - правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про 

ринок природного газу»; 

 Правилам постачання природного газу, затвердженими постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 30.09.2015 № 2496 

Основними джерелами інформації для визначення очікуваної вартості брали до 

уваги: 

Постанову Кабінету Міністрів України №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 №839). 

 


