
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 
закупівлі Природний газ, код «Єдиний закупівельний словник» 09120000-6 – Газове паливо 

Номенклатура: «Природний газ», код ДК 021:2015: 09123000-7. 
ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-002936-c 
 

Вид/ процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена) 
Обсяг закупівлі: 293.851 тис м.куб 
Орієнтовна сума: 4 864 409,45 грн 
Орієнтовний строк поставки товару: до 31 грудня 2022 року 
 

 
Відповідно до п.24 ч. 2 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України: надзвичайна ситуація 

- обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 
характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може 
призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих 
і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 
населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

11.10.2021 року відбулось позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС Львівської 
обласної державної адміністрації на якому Протоколом №26 та ЕКСПЕРТНИМ 
ВИСНОВКОМ про ситуацію яка склалася на території області у зв'язку з відсутністю 
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 
років було визнано ситуацію, що склалася у зв'язку з відсутністю постачання природного газу 
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та подальшим виникненням 
загрози життю та здоров'ю населення області та може завдати значних матеріальних збитків, 
відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, 
надзвичайною.  

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», Переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: 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 тендера.  

На підставі вище викладеного, а також беручи до уваги Протокол експертної комісії з 
визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій від 12.10.2021 № 15/09-21 та МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ В ОПАЛЮВАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 2021/2022 рр 
враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального сезону 
2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність 
опалення та гарячого водопостачання, у Замовника наявні підстави для проведення 
переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

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 за 
ціною 13658,42 гривень за 1000 куб.м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-22-002936-c


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). 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015 – 
09120000-6 - Газове паливо (ДК 021:2015 – 09123000-7 – Природний газ) повинні 
відповідати  вимог Закону України «Про ринок природного газу» №329-УІІІ від 09.04.2015 
року. 

Загальний обсяг потреби Замовника в предметі Закупівлі на період з жовтня 2021 року 
по грудень 2022 року (включно) складає 293,851 тис. куб.м. 

 
Очікувана вартість закупівлі: 293,851  тис. куб. м х 16 554,00 грн = 4 864 409,45грн. 


