
Обґрунтування 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 коштів місцевих бюджетів », Сектор культури, 

туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради  (код ЄДРПОУ 43971923; адреса: вул.Лесі Українки,30, 

Великобагачанського району Полтавської області , 38342) інформує про 

проведення закупівлі природного газу за процедурою спрощеної закупівлі.  

Закупівля за процедурою спрощеної закупівлі «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 ID: UA-2021-02-23-002700-b).  

Очікуваний обсяг постачання газу: 9538 м³ м³   

Очікувана вартість предмета закупівлі: 

95000,00грн. 

 Період доставки: по 31 груд. 2021 року  

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 

1. Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами та 

споживачами природного газу регулюються наступними документами: 

• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII; 

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 30.09.2015 № 2496; 

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується 

повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим 

законодавством України діючими на період постачання товару. 

3. 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». 

4. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та 

відповідати державним стандартам України. 



5. 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). 

6. У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та 

обов’язкових платежів в т. ч. ПДВ, необхідно зазначати ціну товару, за якою він 

відпускається покупцям з урахуванням вартості замовлення потужності. 

7. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, 

роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та 

передбачати заходи щодо захисту довкілля. 

8. Замовник під’єднаний до розподільчої системи природного газу ПАТ 

"Полтавагаз". 

9. Місця постачання природного газу Постачальнкиом повинні забезпечуватись за 

наступними адресою - Полтавська обл., с.Білоцерківка, вул.Лесі Українки, 30. 

10. Зміст пропозиції учасника не повинна суперечити пункту 10 частини першої 

статті 4 Закону України «Про санкції»* щодо заборони здійснення державних 

закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави 

державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 

знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у 

інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим 

Законом, та іншому чинному українському законодавству, що містить обмеження 

ввезення товарів на митну територію України. 

 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого 

кошторису та прогнозованих обсягів постачання природного газу протягом 

2021 року.  

Основними джерелами інформації для визначення очікуваної вартості брали до 

уваги:  

1. Прайс-листи на офіційних сайтах постачальників природного газу.  

2. Інтернет ресурси. Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних 

закупівель, що дозволяє аналізувати  реальні угоди купівлі-продажу інших 

Замовників.  

Для визначення очікуваної вартості використовували формулу середнього 

арифметичного значення.  

 

Уповноважена особа                                                             В.М.Висоцька 



 


