
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про 

намір укласти договір про закупівлю за результатами  

переговорної процедури закупівель (скороченої) 

до предмета закупівлі: Постачання природного газу  

 

Код послуги, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві 

номенклатурної позиції предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09123000-7 - Природний газ  

для опублікування на веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 

1.  ID номер:      UA-2021-12-02-005484-b 

2. Предмет закупівлі та очікувана  вартість (договору)  

Послуги з Постачання природного газу за ДК 021:2015 - 09123000-7 - Природний газ: 

Очікувана вартість: 345 150,90 гривень (триста сорок п’ять тисяч сто п’ятдесят 

гривень 90 коп.) з ПДВ (у тому числі 54628,20 гривень - в 2021 році, 290522,70 гривень - в 

2022 році); 

Обсяги закупівлі: 20850,00 м.куб. (у тому числі 3300,00 м.куб.- в 2021 році, 17550,00 

м.куб.- в 2022 році) 

Строки надання послуг:  грудень 2021 – грудень 2022 року. 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Умови постачання природного газу Замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (в новій редакції зі змінами 

від 19.04.2020 року); 

- Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII; 

- Правилам постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 

№2496; 

- іншим нормативно-правовим актам. 

Якість газу, що передається Споживачу, має відповідати вимогам встановленим 

державним стандартам, технічним умовам, технічним умовам, нормативно-технічним 

документам щодо його якості. 



4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

В зв’язку із ситуацією, що склалася на ринку газу у вересні 2021 року, Протоколом 

позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 11 жовтня № 26 Львівської державної обласної адміністрації, що 

склалася  з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-

зимовий період 2021-2022 років, класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного 

характеру. Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення класифікувати надзвичайну 

ситуацію, яка виникла у зв’язку  з відсутністю постачання природного газу бюджетним 

установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, як ситуацію техногенного характеру 

державного рівня, що відображені в протоколі засідання від 12.10.2021 № 15/09-21. 

Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., 

укладеним 30 вересня 2021 року, між Кабінетом Міністрів України в особі Прем`єр-міністра 

України, Міністра розвитку громад та територій України та Міністра енергетики України, 

НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою місцевих влад Конгресу 

місцевих та регіональних влад, для установ та організацій, що фінансуються з державного або 

місцевого бюджетів, та використовують природний газ для забезпечення всіх своїх потреб, 

запропоновано укладати договори поставки природного газу із строком поставки до 31 грудня 

2021 року та, окремо, на весь 2022 рік з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 

за ціною 16 554,00 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням ПДВ та тарифу на транспортування. 

З метою належного забезпечення функціонування структурних підрозділів Головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області (Бродівський територіальний відділ 

Управління у Золочівському районі:80600, Львівська область, м. Броди, вул. 22 Січня 17; 

Самбірський територіальний відділ Управління у Самбірському районі: 81400, Львівська 

область, м. Самбір, вул. Шевченка, 41; Сокальський територіальний відділ Управління у 

Червоноградському районі: 80100, Львівська область, м. Сокаль, вул. Шептицького, 65; 

Перемишлянський територіальний відділ Управління у Львівському районі: 81200, Львівська 

область, м.Перемишляни, вул. Галицька 5а.), виникла необхідність у закупівлі послуг з 

постачання природного газу. Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно від 

кількості спожитого природного газу за 2020 рік.  

 


