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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі 

«Газове паливо код за ДК 021:2015 - 09120000-6 (природний газ)» 

1 Назва предмету закупівлі «Газове паливо код за ДК 021:2015 - 

09120000-6 (природний газ)» 

2 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмету закупівлі 

Найменування товару: «Газове паливо код 

за ДК 021:2015 - 09120000-6 (природний 

газ)» 

Замовник здійснює закупівлю природного 

газу як товарної продукції у відповідності 

до Закону України «Про ринок природного 

газу». 

Технічні та якісні характеристики газу 

повинні відповідати нормам діючого на 

території України законодавства, 

державним, міжнародним стандартам та 

вимогам державної політики України в 

галузі захисту довкілля. 

Якість та інші фізико-хімічні 

характеристики природного газу, який 

передається, повинні відповідати вимогам 

ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для 

промислового і комунально-побутового 

призначення. Технічні умови», положенням 

Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 

газорозподільних систем. 

Параметри природного газу, який 

Постачальник зобов’язується поставити 

Споживачу, повинні відповідати 

параметрам основного потоку в 

газотранспортній системі України. 

Місце та строк поставки товарів:  м. Львів, 

вул.Університетська 1, об’єкти Університету  

01 грудня 2021р.-13 грудня 2021р 



                                                                                                       
 

3 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмету закупівлі*, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувана вартість закупівлі сформована із 

застосуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275 з урахуванням того, що 

газове паливо закуповується у 

«постачальника останньої надії» ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз 

України». Міністерство енергетики 

визначило чинного ПОН газу 10 липня 2020 

року. З цієї дати та до 10 липня 2023 року 

ним стало ТОВ «ГК «Нафтогаз України».  
Ціна у постачальника останньої надії 

визначається на його сайті на підстав 

Розділу VI Правил постачання природного 

газу, затверджених Постановою 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 
 

Очікувана вартість 2 161 467,25 грн з 

ПДВ 

 

Розмір бюджетного призначення 
(визначений у кошторисі Університету на 

2022 рік)  

2 161 467,25  грн з ПДВ 


