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Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі 

згідно коду ДК 02 1:20 І 5:09 І 20000-6 «Газове паливо», а саме постачання
природного газу

На виконання вимог постанови КМУ від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710», а 
саме пп.З н.З постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних 
коштів" стосовно обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 
предмета закупівлі технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати 
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на 
період постачання товару, у т.ч..

- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Правилам постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від

30.09.15 р. №2496;
- Правилами безпеки систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерством 

енергетики та вигульної промисловості від 15.05.2015 №285,
- Кодексу газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від

30.09.15 р. №2494;
- Кодексу газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від

30.09.15 р. №2493;
- іншим нормативно-правовим актам України.
Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником 

Споживачеві, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом III Кодексу ГТС та 
Кодексом ГРМ.

Дислокація об’єктів ДУІТЗ для надання послуг з газопостачання:
- Гуртожиток №1 (м. Одеса, вул. Манежна, 42),
- Гуртожиток №2 (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71-А);
- Гуртожиток №3 (м. Одеса, вул. Новосельського. 68-А);
- Гуртожиток №4 (м. Одеса, вул. Академічна, 20);
- Гуртожиток №5 (м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 4).

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений 
до стандартних умов: температура 293,18 К (20°С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм 
рт.ст).

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі аналізу витрат 
попереднього року та відповідно до розрахунку проекту кошторису на 2021 рік, 
становить 216774,63 ірн. з ПДВ.

Заплановано -  13,095 тис.куб.м.
Очікувана вартість предмета закупівлі 216774,63 грн. була розрахована на підставі 

Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 
275 (далі -  Методика) та комунальних тарифів. Нові тарифи встановлює Національна 
комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, нарахування з застосуванням нових тарифів проводяться з дати встановлення, 
зазначеної в відповідній постанові про встановлення тарифу.



Відповідно до Методики, очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких 
проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших 
нормашвноиравових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення 
державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного 
обсягу послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, 
що розраховується за такою формулою:

- ОВрег = V * Цтар, де:
- ОВрСГ---ОЧіКуБаНа ВарТіСТЬ ЗагСуПіБЛі ТОБарІБ і ПОСЛуТ, ЩОДО ЯКИХ ПрОБОДИТЬСЯ ДСрЖаБНС

регулювання цін і тарифів;
- V — кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
- Цтар — ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно- 

правовим актом.
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Трейдинг» для здійснення нарахувань споживачам застосовує наступний тариф:
- ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ - 13 658,42 грн., крім того 

податок на додану вартість за ставкою 20%, крім того тариф на послуги транспортування 
природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. 
без ГТДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у 
відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом - 136,576 
грн., крім того ГТДВ - 20%, всього з ПДВ - 163,89 грн. за 1000 куб. м. Всього ціна газу за 
1000 куб.м, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який 
застосовується при замовленні потужності на добу, становить 16 554,00 грн. з ПДВ.

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік:
- 13 095 куб-м * 16,554 грн. =216773,63 грн.
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