
Обґрунтування до закупівлі: Газове паливо 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. 

№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 
серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710» Мамалигівська сільська рада 

(надалі Замовник) оприлюднює обґрунтування технічних та якісних 
характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета 

закупівлі: Газове паливо 
(ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо) 

 

  

 
Газове паливо (ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо) 

UA-2021-09-10-002825-a  
Процедура закупівлі: Відкриті торги. 
Вид предмета закупівлі: товар. 
  

Умови  постачання  природного  газу  замовнику  повинні  

відповідати наступним документам:  

- Закон    України  «Про  ринок  природного  газу»  від  

09.04.2015 № 329-VIII;  

- Правила  постачання  природного  газу,  затверджені  

Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2496;  

- Кодекс  газорозподільних  систем,  затверджений  

постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;  

- Кодекс  газотранспортної  системи,  затверджений  

постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493;  

- Інші  нормативно-правові  акти,  прийняті  на  виконання  

Закону України «Про ринок природного газу».  

Технічні  і  якісні  характеристики  предмету  закупівлі,  що  

закуповується,  повинні  відповідати  технічним  умовам  і  

стандартам,  передбаченим  законодавством  України  діючими  на  



період постачання товару.  

Якість  та  інші  фізико-хімічні  характеристики  природного  

газу, який передається, повинні відповідати вимогам ДСТУ 5542- 

87    «Гази  горючі  природні  для  промислового  і  комунально- 

побутового призначення. Технічні умови».  

Товар  повинен  бути  сертифікований  у  встановленому  

законом порядку та відповідати державним стандартам України.  

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).. 

Обгрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості 
предмета закупівлі. 

 Очікувана вартість предмета закупівлі - 1746000,00 грн. (один мільйон сімсот 
сорок шість грн. 00 коп.) з ПДВ, вона передбачена кошторисом установи та 
річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу 
середньоринкових цін на товар.  
Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1746000,00 грн. з ПДВ. 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових 
цін, аналізу комерційних пропозицій постачальників та інформації з веб-сайтів 
постачальників природного газу. Також при визначені очікуваної вартості 
закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у 
відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro. 
 


