
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

 

       2.    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 і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 09120000-6  Газове паливо 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-01-012109-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю 

даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками 

найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

Детальний опис предмета закупівлі: 

Назва предмета закупівлі Природний газ 

 

Код ДК 021:2015 за Єдиним 

закупівельним словником 

09120000-6 – газове паливо 

 

Назви товару номенклатурної позиції 

предмета закупівлі та код товару, 

визначеного згідно з Єдиним 

закупівельним словником, що 

найбільше відповідає назві 

номенклатурної позиції предмета 

закупівлі 

природний газ: 09123000-7 – природний газ 

 

Одиниці виміру метри кубічні (м/ куб.) 

 

Кількість (обсяг), м. куб. 172500 

Строк поставки товару з 1 січень по 31 березень 2023 року  

 

Вимоги щодо якості природного газу. 

Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який 

постачається замовнику, повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом 

газотранспортної системи, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493 

(далі — Кодекс № 2493), Кодексом газорозподільної системи, затвердженому постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс № 2494). 

За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається один кубічний 

метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура (t) = 20 градусів за Цельсієм, 

тиск (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

  5.    Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 855 546,03 грн 

  6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:  
Закупівля здійснюється на очікувану вартість на період 01 січня 2023 року – 31 

березня 2023 року. 

 


