
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення 
закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Стрийського 

району Львівської області 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

− Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

− 81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина. 18А 
− 41834402 
− Категорія замовника – підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 

Закону України «Про публічні закупівлі» 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Природний газ за кодом ДК 021:2015:09120000-
6: Газове паливо на 2021 рік.  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги, UA-2021-09-03-002117-a . 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
1 398 054,34 грн. Розрахунок здійснено з урахуванням вартості товару на ринку в межах затверджених 
кошторисних призначеннях на 2021 рік, відповідно до пп. 2 п.1 розділу ІІ Примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі 
 
Розмір бюджетного призначення:  
Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2021 рік та річного плану 
закупівель Центру фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області  
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати 
укладання договору по 31 грудня 2021 р. 
 
Учасник повинен здійснювати постачання природного газу, що є предметом закупівлі, у відповідності до Закону 
України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII (із змінами), 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 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. 

 


