
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі «Газове паливо», код «Єдиний закупівельний словник» 09120000-6.  

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

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-25-008556-b 

 

Вид/ процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена). 

Обсяг закупівлі: 158,466 тис м куб 

Орієнтовна сума: 2623246,16  грн з ПДВ. 

Орієнтовний строк поставки товару: до 31 грудня 2022 року.  

 

Рішенням  Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації від 08.10.2021 № 28 

ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним 

установам, організаціям, комунальним некомерційним підприємствам сфери охорони 

здоров’я на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та подальшим виникненням загрози 

життю та здоров’ю населення області та завдання значних матеріальних збитків, відповідно 

до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, визнано 

надзвичайною. 

Рішенням Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) за результатами розгляду 

звернень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, у тому числі  Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації, відповідно до 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, Національного класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 класифіковано надзвичайну ситуацію, яка виникла у 

зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 

період 2021/2022 років, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної 

ситуації 10800-НС унаслідок аварій життєзабезпечення) державного рівня.   

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року  № 1234-р «Деякі 

питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» погоджено рішення НАК «Нафтогаз України»  щодо погодження рішення дочірньої 

компанії «Газ України» рішення НАК «Нафтогаз України» як єдиного учасника ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (далі – ТОВ «Нафтогаз Трейдинг») шляхом 

погодження рішення зазначеного товариства про затвердження умов додаткової угоди до 

примірного договору постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 2021-

2024 роки та про вчинення товариством правочинів, зокрема щодо укладання договорів 

постачання бюджетним установам та організаціям відповідно до примірного договору (копія 

листа від 13.10.2021 № 2000/20.11-05-48/4/21 додається) за ціною 13658,42 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» та без 

урахування тарифу на розподіл природного газу становить 16554 грн гривень за 1000 куб.м 

відповідно до умов примірного договору та укладеного 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 «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання 



проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 рр.» 

Відповідно до пункту 3 частини другої Закону України «Про публічні закупівлі» (далі 

– Закон) якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити -закупівлю у разі виникнення 

особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення 

тендеру, замовник має право, як виняток, застосувати переговорну процедуру закупівлі  

(скорочену). 


