
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю 
від 2021

Визначення замовником кількісних, технічних, якісних характеристик та очікуваної 
вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 09123000-7 — «Природний газ»
Визначення замовником очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 09123000-7 — 
«Природний газ» здійснюється відповідно до примірної методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

1. Визначення потреби в товарах, роботах, послугах:
№ Назва 

номенклату 
рної 
позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи 
послуги, 
визначеного 
згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі.

Кількіс 
ть

Од. 
вимір

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 
або робіт

1 Природний 
газ

09123000-7
Природний газ

65 000 м.куб 03 1 79. Україна, Київська 
область, Київ, вул.
Оборони Києва, 7

до
ЗО квітня
2021

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних
характеристик.

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 діючого 
законодавства.

У відповідності 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 - це 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.

Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, що передається замовнику 
(Споживачу) на межі балансової належності, повинні відповідати встановленим стандартам 
та нормативно-правовим актам.

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам міждержавного 
ГОСТ 5542-87 «ГАЗИ ГОРЮЧІ ПРИРОДНІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО І КОМУНАЛЬНО- 
ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Технічні умови», та/або ТУ У 320.001.5864-033-2000 «Гази 
горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового 
призначення».

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.

3. Аналіз ринку.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про 
затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»:



На підставі наявної інформації щодо цін на природний газ ДП «ДЕРЖАВНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ 
РИНКІВ» станом на 03.03.2020 року ціна на природний газ складає з 8910,00 до 11 090,00 
грн. за 1000 куб.м.
Порядок здійснення оплати:

Споживач зобов'язаний сплатити вартість замовленого (або спожитого) газу, що 
передається з урахуванням замовлення (бронювання) потужності шляхом перерахування 
грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

8.2. Оплата газу здійснюється Споживачем за рахунок коштів державного бюджету на 
розрахунковий рахунок Постачальника шляхом 100% оплати до 20 числа місяця, наступного 
за розрахунковим.

Місце поставки (передачі) товару: 03179, Україна, Київська область, Київ, вул. 
Оборони Києва, 7

Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.
3.1. Розрахунок очікуваної вартості товару вказаним методом:

Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів

О В,,., = V * ц...

де: ОВ|ІС1 - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цта„ - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним 
нормативно-правовим актом.

650 000 = 65 000*10,00

ПРОПОНУЮ:
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за ДК 021:2015 09123000-7 

«Природний газ» у розмірі 650 000,00 грн. (Шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп) з ПДВ з 
урахуванням ПДВ, загальний обсяг поставки 65 000 куб.м, за місцем поставки: 03179. 
Україна, Київська область, Київ, вул. Оборони КиєваУ7

Начальник квартирно-експлуатаційної служби 
підполковник /О/ Олександр ЛЯШИК

,2021р. (


