
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі «Газове паливо» , код “Єдиний закупівельний словник” ДК 

021:2015: 09120000-6 . Номенклатура: «Природний газ», код ДК 021:2015: 09123000-7 

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-06-002785-c 
 

Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги. 

Обсяг закупівлі: 48,466 тис куб м. 

Орієнтовна сума: 802376,92 грн з ПДВ. 

Орієнтовний строк постачання: жовтень-грудень 2021 року.  
 

Відповідно до річного плану закупівель на 2021 рік  Миколаївською обласною радою 

було двічі оголошено відкриті торги на закупівлю за кодом “Єдиний закупівельний словник”  

ДК: 021:2015: 09120000-6 «Газове паливо», номенклатура товару: «Природний газ», код ДК 

021:2015: 09123000-7 на жовтень-грудень 2021 року, ідентифікаційні номери закупівель UA-

2021-08-30-008841-a та UA-2021-09-10-002867-b, які  не відбулися із-за відсутності достатньої 

кількості учасників. Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (далі – Закон) у разі подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, 

тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель (далі – ЕСЗ).  
 

У зв’язку з укладеним між: Кабінетом Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», 

Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад 

«Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 

рр.» (далі – Меморандум) пропозиція, визначена Меморандумом для установ та організацій, 

що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, та використовують газ для 

забезпечення всіх своїх потреб, укладати договори постачання природного газу із строком 

поставки до 31 грудня 2021 року та, окремо, на весь 2022 рік за ціною 13659,63 гривень за 1000 

куб.м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортуванню природного газу 

(тарифу на потужність), що з урахуванням ПДВ та компенсації тарифу на послуги 

транспортування для точки виходу з газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» (тариф на 

потужність, який становить 163,90 з ПДВ) та без урахування тарифу на розподіл природного 

газу становить 16555,46 грн гривень за 1000 куб.м. 
 

Таким чином, умови закупівлі природного газу Миколаївської обласної ради як 

бюджетної установи обсягом закупівлі в розмірі 48,466 тис. м куб, орієнтовний період 

постачання:  жовтень-грудень 2021 року, мають передбачати можливість укладення договору 

за підсумками проведеної закупівлі (закупівель) за визначеною Меморандумом ціновою 

пропозицією та відповідно до затвердженого типового договору у разі його затвердження, для 

чого необхідно внести відповідні коригування до Оголошення, тендерної документації 

закупівлі природного газу та річного плану закупівель Миколаївської обласної ради. 
 

З метою належного утримання адмінбудівлі та максимально ефективного витрачання 

бюджетних коштів,  планування закупівлі природного газу на орієнтовний період постачання 

жовтень-грудень 2021 року здійснено у розмірі  орієнтовної розрахункової потреби   до кінця 

2021 року в обсязі 48,466 тисяч метрів кубічних, виходячи з орієнтовної розрахункової ціни 

16555,46 грн з ПДВ за 1000 м куб, з урахуванням компенсації тарифу на послуги 

транспортування для точки виходу з газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» (тариф на 

потужність), та без урахування тарифу на розподіл природного газу, на загальну орієнтовну 

суму  802376,92 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ 133729,49 грн. 
 

Відповідно до орієнтовної суми  процедура закупівлі: відкриті торги. 


