
 

 

ЗАКУПІВЛІ:  

1)Газове паливо (природний газ)за ДК021-2015: 09120000-6 -Газове паливо 
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65037, 
Україна, Одеська область, Овідіопольський район,с. Лиманка, ж/м. Совіньйон, пров. 
Південносанаторний, 2 б  
Тендери:відкриті торги- UA-2021-01-05-001275-c та UA-2021-01-26-002470-b 
та переговорна процедура-UA-2021-02-17-008165-a  
Та 
2) Газове паливо (природний газ)за ДК021-2015: 09120000-6 -Газове паливо 
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 65020, 
Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. Старопортофранківська, 71Б 
Тендери: відкриті торги- UA-2021-01-26-002960-b та UA-2021-01-05-001232-c 
та переговорна процедура UA-2021-02-17-008428-a 
 
1.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета 
закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частини 
четвертою статті 5 Закону. 
 
Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним 
нормативно-правовим актам: 

• 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; 

• Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2497 «Про затвердження Типового 
договору транспортування природного газу». 

Вимоги щодо якості товару: 

Якість газу, який передається Замовнику в пунктах призначення, має відповідати вимогам, 
установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості. 

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ 
та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та 
невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск 
– 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією. 



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). 
 

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 
вихзначено законом України «Про Державномй бюджет на 2021 рік» за КЕКВ 2282 відповідно 
до бюджетного запиту на 2021 рік.Відповідно до ст. 4 Закону планування закупівель 
здійснюється на підставі наявної потребиу закупівлях товарів, робіт і послуг.Закупівля 
здійснюється відповідно до річного плану.  

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.  

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р №275 
виходячи з моніторингу цін на ринку природного газу 

 


