
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 

зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

розміру бюджетного 

призначення 

Природний газ 

(показник 

національного 

класифікатора 

України ДК 021:2015 

“Єдиний 

закупівельний 

словник” –                          

ДК 

021:2015:09120000-6: 

Газове паливо)  

Відкриті торги 

(з 

особливостями) 

 

 
 

 

UA-2022-11-25-

003877-a  

332930,00 
Гривня  

Технічні та якісні 

характеристики товару 

Природний газ повинні 

відповідати Закону 

України «Про ринок 

природного газу», 

постанови Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг «Про 

затвердження Правил 

постачання природного 

газу» від 30.09.2015 № 

2496 (із змінами) та інших 

відповідних нормативно-

правових актів чинного 

законодавства. Відповідно 

до пункту 31 частини 1 

статті 1 Закону України 

«Про ринок природного 

газу» природний газ, 

нафтовий (попутний) газ, 

газ (метан) вугільних 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 332930,00грн. 

сформована відповідно до 

наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України № 275 від 18.02.2020 

«Про затвердження примірної 

методики визначення 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі» на підставі 

планованого граничного 

обсягу природного газу 

19700,0 куб.м., необхідного 

для опалення приміщень 

загальною площею 4125,0 

кв.м. територіальних 

управлінь Рахункової палати 

(ТУ у м. Львів – 1319,5кв.м., 

ТУ у м. Одеса – 584,4 кв.м., 

ТУ у м. Ужгород – 

2221,1кв.м.) на період січень-

березень 2023 року та ціни, 

що становить 16390 гривень з 

урахуванням податку на 

додану вартість за 1000 куб. 

Розмір бюджетного 

призначення визначено  

Законом України «Про 

державний бюджет на 

2023 рік» за КПКВК 

6511010 «Керівництво 

та управління у сфері 

контролю за 

виконанням 

державного бюджету» 

відповідно до 

бюджетного запиту на 

2023 рік. 

При цьому, Закон 

України «Про публічні 

закупівлі» не містить 

заборону щодо 

проведення закупівель 

до набрання чинності 

Закону про Державний 

бюджет України, 

затвердження 

кошторису, плану 

використання 

бюджетних коштів, 

фінансового плану.  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b


родовищ та газ сланцевих 

товщ, газ колекторів 

щільних порід, газ 

центрально-басейнового 

типу (далі - природний 

газ) - суміш вуглеводнів та 

невуглеводневих 

компонентів, що 

перебуває у газоподібному 

стані за стандартних умов 

(тиск - 760 міліметрів 

ртутного стовпа і 

температура - 20 градусів 

за Цельсієм) і є товарною 

продукцією. 

Технічні та якісні 

характеристики предмету 

закупівлі, що 

закуповується, повинні 

відповідати технічним 

умовам та стандартам, 

передбаченим 

законодавством України, 

діючими на період 

постачання товару. 

 

метрів газу (без урахування 

тарифу на послуги з 

транспортування природного 

газу для точки виходу та 

коефіцієнта, який застосо-

вується у разі замовлення 

потужності на добу наперед), 

яка встановлена для ТОВ 

«Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз Трейдинг»* з 

метою забезпечення 

споживачів природного газу, 

які є бюджетними установами 

та з урахуванням тарифу на 

послуги з транспортування 

природного газу для точки 

виходу. 

При цьому було дотримано 

принцип максимальної 

економії, ефективності та 

пропорційності 

 

*Постановою КМУ №812 від 

19.07.2022 покладено спеціальні 

обов`язки на ТОВ «Газопостачальна 

компанія «Нафтогаз Трейдинг» для 

забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування 

ринку природного газу щодо 

особливостей постачання 

природного газу виробникам 

теплової енергії та бюджетним 

установам. 

 

(роз`яснення Мінекономіки 

№3304-04/54160-06 від 

03.09.2020). 

Замовник, для 

забезпечення 

невідкладних потреб у 

природному газі у 

наступному році, з 

метою безперебійного 

постачання природного 

газу в опалювальний 

період та максимальної 

економії бюджетних 

коштів, прийняв 

рішення про початок 

закупівель без 

затвердження 

кошторису на 2023 рік. 

 


