
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Показник Обґрунтування  

 

Підстава для 

публікації 

обґрунтування: 

Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанови 

Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710» 

Замовник Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 

«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) 

ЄДРПОУ 03358475 

Вид процедури 

закупівлі 

Відкриті торги 

Ідентифікатор 

закупівлі 

UA-2022-01-11-000905-c  

Назва та 

предмет 

закупівлі 

 

Природний газ для забезпечення горіння Вічного вогню  

у парку «Вічної слави» (код за ДК 021-2015: 09120000-6 – Газове 

паливо) 

Обґрунтування 

доцільності 

закупівлі 

Для забезпечення горіння Вічного вогню у парку «Вічної слави» 

Обґрунтування 

обсягів 

закупівлі 

Очікуваний обсяг закупівлі визначено на підставі аналізу попередніх періодів 

виходячи з фактичної кількості спожитого газу 

 

Обґрунтування  

технічних та 

якісних 

характеристик 

закупівлі 

1. Найменування предмета закупівлі: Природний газ для забезпечення 

горіння Вічного вогню у парку "Вічної слави" (ДК 021:2015 09120000-6 - 

Газове паливо). 

2. Орієнтовний обсяг постачання газу у 2022 році: 33,0 тис.куб. м.  

3. Місце поставки товарів: 

№ 

п/п 
Адреси об’єктів замовника 

ЕІС код   

1. 
01010,м.Київ, вул.Івана Мазепи,17 

(парк «Вічної слави») 
56XS000039YD700Q 

 

4. Строк поставки товарів: з моменту укладення договору по 31.12.2022 року 

включно. 

5. 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». 

• Наказу Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 р № 618 

«Про затвердження Правил обліку природного газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання» 

(зі змінами); 



• іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону 

України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII (зі 

змінами). 

6. Вимоги щодо якості товару: 

Фізико-хімічні показники газу природного, котрий постачається замовнику, 

повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 

природные для промышленного и комунального назначения. Технические 

условия», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 

газорозподільних систем. 

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) 

7. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 
 

Обґрунтування 

очікуваної 

вартості 

закупівлі 

1654233,00 грн. (один мільйон шістсот п՚ятдесят чотири тисячі двісті 

тридцять три грн. 00 коп.) з ПДВ. 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до вимог 

Наказу Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Для розрахунку 

очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку 

постачання природного газу, проаналізовані цінові пропозиції учасників 

торгів електронній системі закупівель "Prozorro". Додатковим джерелом 

інформації є інформація з Української енергетичної біржі (далі — УЕБ). 

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити 

обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій 

ринку.  

Інша 

інформація 

Закупівля здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Розмір 

бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту 

кошторису на 2022 рік 

 

 


