
Закупівля ID: UA-2021-11-22-005110-a 
 
ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 
Запланована сума на 2021 рік -87 736,20 грн 
Запланований обсяг на 2021 рік -5 300 куб.м 
Запланована сума на 2022 рік- 317 836,80 грн 
Запланований обсяг на 2022 рік- 19 200 куб.м 
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 
24500 метри кубічні 
Газове паливо за ДК 021:2015-09120000-6 - Газове паливо (на 2021-
2022 роки) 
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до  31 
грудня 2022 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:  
1)65037, Україна, Одеська область, Овідіопольський район,с. Лиманка, ж/м. 
Совіньйон, пров. Південносанаторний, 2 б.  
2) 65020, Україна, Одеська область, місто Одеса, вул. 
Старопортофранківська, 71Б 
 
1.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до 
предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, 
визначених частини четвертою статті 5 Закону. 
 
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». 

Вимоги щодо якості товару: 



Якість газу, який передається Замовнику в пунктах призначення, має 
відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним 
умовами щодо його якості. 

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). 
 

2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення визначено законом України «Про Державний бюджет на 2021 -
рік за КЕКВ 2282 відповідно до бюджетного запиту на 2021 рік. Відповідно до 
ст. 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби 
у закупівлях товарів, робіт і послуг. Закупівля здійснюється відповідно до 
річного плану.  

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.  

Зазначена переговорна процедура ОНМА ім. А.В. Нежданової була 
спланована та проведена за спеціальною ціною найнижчою ціною для 
бюджетних установ, яку міг надати тільки один Учасник- ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" -16,554 грн за 1 м. куб 
природного газу з ПДВ. 
 Ця ціна є значно нижчою ніж ціни на газ при звичайному проведенні 
відкритих торгів з іншими Учасниками, які є відмінними від 
ТОВАРИСТВа З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ." 
  

Так за інформацію  щодо прогнозних цін ресурсу вересня 2021 року з 
відкритих джерел сайтів: Української енергетичної біржі -  18360,00 грн з ПДВ 
без урахування компенсації тарифу на послуги транспортування для точки 
виходу з газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз» (тариф на потужність, 



який становить 163,90 з ПДВ), та без урахування тарифу на розподіл 
природного газу. 

Враховуючи щомісячне зростання цін на природний газ, було проведено 
моніторінг цін у відкритих джерелах станом на вересень –листопал 2021 року. 

Так за даними офіційного сайту ТОВ Одесагаз-Постачання (за 
посиланням : https://gazpostach.od.ua/dlya-ustanov-ta-organizaczij-shho-
finansuyutsya-z-derzhavnogo-ta-misczevih-byudzhetiv/) ціна природного газу 
для установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету за умови 
оплати після розрахунково періоду становить 19,36902 грн. з ПДВ за 1 м.куб 
природного газу(тобто є вищою від запланованої в даній закупівлі). 

Також було вирішено скористатися відкритими даними з системи 
PROZORRO за результатами проведених процедур (переговорних) оскільки 
саме у вересні Постачальники (Учасники ) перелічені нижче надавали свої 
комерційні пропозиції , які були прийняті (акцептовані замовниками) за 
наступними цінами: 

1) за  тендером ID: UA-2021-09-02-010850-a на суму 1 52 000,00  грн з ПДВ 
(Учасник ТОВ  ЮГ газ) 

була проведена закупівля по ціні 21,499 грн з ПДВ за 1 м.куб природного газу; 

2) за  тендером ID: UA-2021-09-02-010001-a на суму 79 000,00 грн (Учасник 
ТОВ «АС») 
була проведена закупівля по ціні 20,97 грн. з ПДВ за 1 м.куб природного газу; 

3) за  тендером ID: UA-2021-09-02-008489-a на суму 870 050,34 грн з 
ПДВ(Учасник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" була проведена закупівля по ціні 

18,1638 грн. з ПДВ за 1 м.куб природного газу. 
Також за даними оголошень про відкриті торги Замовники оголосили 
закупівлі на природний газ за наступними цінами: 
1)за тендером UA 2021-09-02-011032a на суму 471 200,00 грн. з ПДВ 
оголошено по ціні 20,00грн з ПДВ за 1 м.куб природного газу; 
2) за тендером UA-2021-09-02-005334-b на суму 535 440,00 грн. з ПДВ 
оголошено по ціні 23,00 грн. за 1 м.куб природного газу; 
3) за тендером UA-2021-09-02-011982-а на суму 709 800,20 грн. з ПДВ 
оголошено по ціні 20,00 грн з ПДВ  за 1 м.куб природного газу. 
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