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/КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ВОЛОДАРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ-ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ»

ОБГРУНТУВАННЯ
обсягів, технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості ціни закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 
від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань, його категорія:

Комунальний заклад Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 
загальноосвітня школа інтернат ІІ-ІІІ ступенів Центр-реабілітації».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності):

Природний газ, код 09120000-6 — Газове паливо за ДК 021:201-§<_ «Єдиний 
закупівельний словник» (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ЄА-Р- 
2022-11-14-005410-а.

Розмір бюджетного призначення: 993 233 (дев’ятсот дев’яносто три тисячі двісті 
тридцять Гри) гривні 40 копійок.

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначається з урахуванням положень Закону України «Про ринок природного 

газу», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «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» (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.07.2022 N 839). Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ПКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про 
затвердження Правил постачання природного газу» (падалі - Правила постачання 
природного газу). Постановою ПКРЕКП від 30*09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу 
газотранспортної системи» (надалі - Кодекс ГТС), Постановою ПКРЕКП від 30.09.2015 № 
2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс ГРМ), 
Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ 
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу 
і точок виходу на регуляторний період 2020 - 2024 роки».

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 993 223, 40 гри з ПДВ.
Обтрушування технічних, якісних характеристик.
Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних 

родовищ та газ сланцевих товщ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та 
невуглеводпевих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 
760 мм ртутного стовпа і температура — 20° С) і є товарною продукцією.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природною 
газу.

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один 
кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (і) = 20 градусів за 
Цельсієм, тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Обсяг, необхідний для 



забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги 
споживання попереднього календарного року, становить 60 000 куб. м на перший квартал 
2023 р.

Термін постачання — з 01.01.2023р. до 31.03.2023 (включно) р.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що закуповується, повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України 
діючими на період постачання товару, зокрема. Закону України «Про ринок природного 
газу» № 329-УПІ від 09.04.2015 (далі — Закон № 329-УІІІ), Правилам постачання 
природного газу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2496, Кодексу 
газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 
(далі — Кодекс № 2493), Кодексу газорозподільної системи, затвердженому постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі —- Кодекс № 2494), іншим нормативно- 
правовим актам, прийнятим на виконання Закону № 329-УШ.

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, 
який постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом № 2493 та 
Кодексом № 2494.

Уповноважена особа
Комунального закладу Київської обласної ради 
«Володарська спеціалізована загальноосвітня 
нікола-інтерпат П-ІІІ ступенів - Центр реабілітації» Яна МАРЧУК


