
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі , 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі – Закупівля природного газу. 

 

Замовник:  Лисецька селищна рада 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 09120000-6 - Газове паливо  

 

Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок 

опалювального сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним 

наслідкам, які стануться через відсутність опалення та гарячого 

водопостачання, відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій, 

затвердженого постановою КМУ від 24.03.2021р. №368, Національного 

класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, класифіковано  

надзвичайну ситуацію, яка виникла у зв’язку з відсутністю постачання 

природного  газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 

2021/2022 років, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код 

надзвичайної ситуації 10800-НС унаслідок аварії на системах 

життєзабезпечення) державного рівня (додаток 3  до протоколу №15/09-21 

засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів 

надзвичайних ситуацій від 12.10.2021 р.) затверджений код та рівень НС 

10800-НС унаслідок аварії на системах життєзабезпечення регіонального 

рівня в Івано-Франківській області та протоколу №16  від 11.10.21р. 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій  Івано-Франківської ОДА визнано ситуацію, 

що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним 

установам на осінньо-зимовий період 2021-20222 років та подальшим 

виникненням загрози життю і здоров’ю населення області, завдання значних 

матеріальних збитків ,відповідно до пункту 24 ч.1 ст. 2 КЦЗУ , надзвичайною 

ситуацією. 

Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування 

переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні 

закупівлі». 

Загальний обсяг потреби Замовника  в предметі Закупівлі на період з 

жовтня 2021 року по грудень 2022 року (включно) складає 19,7 тис. куб.м. 

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання природного газу у 

попередньому році та обсягу фінансування. 



Фізико-хімічні показники природного газу, який передається 

Замовнику повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу 

газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем. 

Очікувана вартість закупівлі - 326113,80 грн. (Триста двадцять шість 

тисяч сто тринадцять грн. 80коп.) разом з ПДВ. 

Очікувана вартість обрахована відповідно до ціни газу 16 554,00 грн. за 

1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та 

коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу. Ціна 

газу встановлена Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022 рр. 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. 

Відповідно до Меморандуму прийнято рішення  надіслати  запрошення 

на участь у Переговорній процедурі Закупівлі Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». 

 

  


