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Уповноважена особа 

               Байда Л.В. 

                                                                                                                                                       «14» жовтня 2022 р. 

 

Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» 

 

1. Код за ДК 021:2015 – 09120000-6 — Газове паливо (Природний газ, за кодом ДК 021:2015: 09123000-7 

Природний газ).  

 

1. Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 – 09120000-6 — Газове паливо (Природний газ, за кодом ДК 

021:2015: 09123000-7 Природний газ).  

2. ID номер закупівлі: UA-2022-10-13-012480-a. 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги з публікацією англійською мовою. 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: плановий обсяг споживання 

природного газу замовником (Споживачем): 510 тис.куб.м.. 

Місце поставки товарів:  

-  об’єкти замовника в м. Харкові та у Харківській області, у загальному потоці природний газ у внутрішній точці 

виходу з газотранспортної системи (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 84-А, 88, 106; 62363, Харківська область, 

Дергачівський район, с. Березівське,  вул. Санаторій  «Березівські мінеральні води», 17-А) – 360 тис.куб.м.. 

- об'єкти споживача у м.Полтаві, у загальному потоці природний газ у внутрішній точці виходу з газотранспортної 

системи (36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 5;14) – 150 тис.куб.м.. 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений 

до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика 

(101,325 кПа).  

Якість Газу, що передається Споживачу, має відповідати вимогам визначеним розділом III Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. №2493 (зі змінами) та 

Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. №2494 (зі змінами).  

Якість товару – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативним документам 

(стандартам якості).  

Параметри товару, який Учасник зобов’язується поставити Замовнику, повинні відповідати параметрам 

основного потоку в газотранспортній системі України.  

Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:  

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VII (зі змінами);  

- «Правила постачання природного газу», затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);  

- іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного 

газу».  

Постачання товару здійснюється безперервно, відповідно графіку поставок, який розробляється Замовником, з 

дотриманням правил про безпеку поставки товару.  

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного 

газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» 

(зі змінами і доповненнями) № 812 від 19 липня 2022 року. Ціна природного газу включає: ціна природного 

газу за 1000 куб.м з ПДВ, тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з 

газотранспортної системи та коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у 

відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць. 

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 8 442 483,90 грн. (вісім 

мільйонів чотириста сорок дві тисячі чотириста вісімдесят три грн. 90 коп.) з ПДВ. 
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