
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ 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: 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 88017, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 126;  код згідно з ЄДРПОУ – 254409293; 

категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім 

тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади. 
 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиних! 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: код ДК 021:2015 –09120000-6  Газове паливо 
(природний газ). 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-11-02-002689-a 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: На 

підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону,  якщо у замовника виникла нагальна потреба 

здійснити закупівлю у разі: виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, 

пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють 

дотримання замовником строків для проведення тендера. 

Для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю на підставі пункту 3 частини 2 

статті 40 Закону, а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у 

разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником 

строків для проведення тендера. 

Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального 

сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через 

відсутність опалення та гарячого водопостачання, Замовник звернувся до  Регіональної комісії 

з питань техногенно-екологічної  безпеки  та надзвичайних ситуацій для отримання висновку 

стосовно надзвичайної ситуації у Закарпатській області. 

Листом від 13.10.2021 №8118/06-11  Замовник отримав відповідь (висновок) (Протокол 

засідання регіональної комісії  від 11.10.2021 № 22 стосовно надзвичайної ситуації, пов’язаної 

з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 

2021/2022 років). 

Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури 

закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

Також, відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2021 року № 1234-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія Нафтогаз України». Урядом попередньо погоджено рішення правління 

НАК «Нафтогаз України» щодо погодження рішення дочірньої компанії «Газ України» НАК 

«Нафтогаз України», як єдиного учасника Товариство з обмеженою відповідальністю 

„Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” шляхом погодження рішення учасника 

зазначеного товариства, що додається до оригіналу про затвердження умов додаткової угоди 

до примірного договору постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 



2020-2024 роки та про вчинення товариством правочинів, а саме щодо укладання договорів 

постачання природного газу бюджетним установам та організаціям відповідно до примірного 

договору. 

Разом з тим, на виконання пункту 10 Меморандуму про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30.09.2021 та відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1234-р Товариством з обмеженою 

відповідальністю „Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг” 12.10.2021 року 

розміщено на власному веб-сайті (https://naftogaztrading.com.ua/news/naftogaz) інформацію 

для бюджетних установ та організацій про порядок укладання договору на постачання 

природного газу. 

У відповідності до статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" провести 

переговори з Товариством з обмеженою відповідальністю „Газопостачальна компанія 

„Нафтогаз Трейдинг” на предмет укладення договору про закупівлю:  Газове паливо 

(природний газ) на 2021-2022 роки. 
 

5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 653883.0 гривень з ПДВ (шістсот п’ятдесят 

три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні). 
 

6.Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно рішення обласної ради 
від 23.12.2021 року № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» головному розпоряднику 
бюджетних коштів на 2022 рік виділено 653883.0   гривень для проведення закупівлі 
Природного газу 

 

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, щляхом 
моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.  

8.Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі (відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 
ЗУ «Про публічні закупівлі» якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю 
у разі: виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною 
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником 
строків для проведення тендера. 

 

Уповноважена особа 
 

 

Й. Райхель 
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