
Природний газ за ДК  021:2015 09120000-6 
Газове паливо (ДК 021:2015 09123000-7 
Природний газ 

 Обгрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та розміру бюджетного призначення відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України №1266 від 16.12.2020 року. 

  
Замовник: 
Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області, код 
ЄДРПОУ 04417659, село Мамалига вулиця Головна,48. 
Предмет: 
«Природний газ» за ДК  021:2015 09120000-6 Газове паливо  
(ДК 021:2015 09123000-7 Природний газ 
  
Замовник здійснює закупівлю товару за предметом у відповідності до вимог 
діючого законодавства з питань публічних закупівель  
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-22-011905-b 
  
Вид : товари; джерело фінансування: Місцевий бюджет, КЕКВ:  2274 
 

11 жовтня 2021 року на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації встановлено, що на 
цей час у Чернівецькій області виникла складна ситуація, яка пов’язана з відсутністю 
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 
років. Вищенаведена ситуація може призвести до порушення нормальних умов 
життєдіяльності сотень тисяч мешканців області, виникнення загрози життю та здоров’ю 
населення, завдання значних матеріальних збитків та потребує вжиття термінових заходів 
реагування. Подальша відсутність газопостачання в умовах опалювального періоду призведе 
до блокування (припинення) роботи низки бюджетних установ, в тому числі закладів освіти. 
Припинення газопостачання в умовах пандемії, пов’язаної із поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є 
неприпустимим. Відповідно до протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної 
адміністрації №16 від 11 жовтня 2021 року вирішено відповідно до пункту 24 частини 
першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, визнати ситуацію, що склалася у 
зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років, надзвичайною, та попередньо класифікувати таку надзвичайну 
ситуацію, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня відповідно 
до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, підпункту 2 пункту 5 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368. 

12 жовтня 2021 року за підсумками розгляду матеріалів, наданих обласними (в тому числі 
Чернівецькою) та Київською міською державними адміністраціями, для визначення рівня та 
класу надзвичайних ситуацій, що сталися у зв’язку з відсутністю постачання природного 
газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, протоколом 
засідання №15/09-21 від «12» жовтня 2021 р., затвердженим 12 жовтня 2021 року Головою 



Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним, ЕКСПЕРТНОЮ 
КОМІСІЄЮ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ухвалено 
класифікувати 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 аварій на системах життєзабезпечення) та додатком №3 до цього протоколу у 
Чернівецькій області затверджено регіональний рівень надзвичайної ситуації. 

З метою недопущення порушення нормальних умов життєдіяльності та виникнення загрози 
життю і здоров’ю учасників освітнього процесу, значних матеріальних збитків та вжиття 
термінових заходів реагування, у замовника є нагальна потреба здійснити закупівлю 
природного газу оскільки на даний час заклади освіти підвідомчі замовнику, в яких котельні 
працюють на газовому паливі, досі залишаються без опалення через відсутність природного 
газу. 

Таким чином, у замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури 
закупівлі на підставі підпункту 1 пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі». 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у 
сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., 
укладеного 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2021 року № 1234-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» замовник має законні підстави шляхом 
застосування переговорної процедури укласти договір постачання природного газу з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» із строком поставки з жовтня 2021 року по грудень 2022 року з фіксованою ціною 
16 554,00 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість та тарифу на 
транспортування. 

Згідно з частиною 7 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник має право 
укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі у строк не раніше ніж через п’ять днів - у разі застосування переговорної 
процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті з дня 
оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю.  

Обґрунтування розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета 
закупівлі. 
-  Обсяг закупівлі природного газу 298,5 тис. куб. м. (в т.ч. жовтень –грудень 2021р. – 70,5 
тис.куб.м., 2022 р. 228,0 тис.куб.м.) 

            -Термін поставки: щомісячно в період з жовтня 2021 р по грудень 2022 р включно. 

          - Ціна  природного газу за 1000 куб. м  газу без ПДВ – 13 658,42 грн.,  
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,  
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки 
виходу з газотранспортної системи – 124,16  грн. без ПДВ, коефіцієнт, який 
застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на 
рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ - 
20% , всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м.  



Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги 
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на 
добу, за цим Договором становить 16 554,00 грн.  
  
- Загальна вартість договору становить  4941369,00 гривень (Чотири мільйони 
дев’ятсот сорок одна тисяча триста шістдесят дев’ять гривень 00 копійок) з 
ПДВ; 
  
- Місце поставки: комунальі заклади підвідомчі Мамалигівській сільській раді. 

  
 


