
«Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо). 

Відкриті торги з особливостями. 

З метою забезпечення Сумської обласної прокуратури, окружних прокуратур 

області та їх відділів природним газом є наявна потреба в проведенні закупівлі за 

предметом «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо). 

Дата оприлюднення: 27 жовтня 2022 року 13:59 год за київським часом. 

Звернення за роз’ясненнями: до 01 листопада 2022 року 00:00 год за київським 

часом. 

Оскарження умов закупівлі: до 01 листопада 2022 року 00:00год за київським 

часом. 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  04 листопада 2022 року 00:00 год 

за київським часом. 

Початок аукціону: 04 листопада 2022 року 14:13 год за київським часом. 

Очікувана вартість: 968 409,00 UAH. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 9 684,09 UAH. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %. 

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися 

тендерні пропозиції: 

Мова тендерної пропозиції 

українська 

 

№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 № 922 -VІIІ (зі змінами в редакції                                

від 16.08.2022) з урахуванням «Особливостей 

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

для замовників, передбачених Законом України  

«Про публічні закупівлі», на період дії правового 

режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  

з дня його припинення або скасування» затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 

2022 року № 1178 (далі – Особливості). Терміни 

вживаються у значенні, наведеному в Законі України 

«Про публічні закупівлі» (далі – Закон). 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Сумська обласна прокуратура 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17


2.2 місцезнаходження вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000 

 

 

2.3 прізвище, ім’я та по батькові, 

посада та електронна адреса 

однієї чи кількох посадових осіб 

замовника, уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

ПІБ: Іванов Сергій Васильович; 

посада: головний спеціаліст відділу матеріально-

технічного забезпечення та соціально-побутових 

потреб Сумської обласної прокуратури, 

уповноважена особа. 

Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33,                              

м. Суми, 40000, тел. (099)3632574), електронна 

пошта: sergey_ms31@ukr.net 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги з особливостями 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове 

паливо). 

 

4.2 опис окремої частини (частин) 

предмета закупівлі (лота), щодо 

якої можуть бути подані 

тендерні пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в 

цілому, без розподілу на окремі частини (лоти).  

4.3 місце, кількість, обсяг поставки 

товарів (надання послуг, 

виконання робіт) 

Постачальник передає споживачу у загальному потоці 

природний газ у внутрішній точці виходу з 

газотранспортної системи. 

Місце поставки: до меж балансової належності 

об’єктів Сумської обласної прокуратури , а саме: 

- Сумська обласна прокуратура (вул. Герасима 

Кондратьєва, 33, м. Суми); 

- Окружна прокуратура міста Суми (вул. Герасима 

Кондратьєва, 79, м. Суми); 

- Білопільський відділ Сумської окружної 

прокуратури (вул. Покровська, 25, м. Білопілля,                             

Сумська область, ); 

- Краснопільський відділ Сумської окружної 

прокуратури (пров. Лікарняний, 7, смт. Краснопілля,                

Сумська область); 



- Великописарівський відділ Охтирської окружної 

прокуратури (вул. Ярослава Мудрого, 13, смт. Велика 

Писарівка, Сумська область); 

- Тростянецький відділ Охтирської окружної 

прокуратури (вул. Вознесенська, 2, м. Тростянець, 

Сумська область);  

- Липоводолинський відділ Роменської окружної 

прокуратури (вул. Полтавська, 46, смт. Липова Долина, 

Сумська область,); 

- Недригайлівський відділ Роменської окружної 

прокуратури (вул. Шкільна, 21, м. Недригайлів,             

Сумська область); 

- Путивльський відділ Конотопської окружної 

прокуратури (вул. Князя Володимира 48, м. Путивль, 

Сумська область); 

- Кролевецький відділ Конотопської окружної 

прокуратури (вул. Героїв України, 3, м. Кролевець 

Сумська область); 

- Середино-Будський відділ Шосткинської окружної 

прокуратури (пров. Глухівський, 6, м. Середино-Буда, 

Сумська область); 

- Ямпільський відділ Шосткинської окружної 

прокуратури (бульв. Ювілейний, 3а, смт. Ямпіль,                         

Сумська область,); 

Загальний обсяг: 58500 м3. 

4.4 строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

Строк поставки товару – з 01.01.2023 до 31.03.2023 

включно.  

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі «Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове 

паливо) 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі «Природний 

газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо). 

1. Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати 

наступним нормативно-правовим актам: 

- Закону України «Про ринок природного газу»; 

- Правилам постачання природного газу (затверджені постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 



послуг від 30.09.2015 № 2496). 

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України 

«Про ринок природного газу». 

2. Технічна специфікація щодо предмету закупівлі: 

Найменування 

товару 

Кількість, м3. 

Природний газ 

 

58500 

 

3. Якість та фізико-хімічні показники природного газу, що передається 

споживачу, повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, технічних 

умов та інших нормативно-технічних документів. 

4. За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр 

кубічний природного газу, приведений до стандартних умов (температура газу (t) = 

20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа) і 

виражений в енергетичних одиницях. 

5. Постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача 

в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) 

у відповідному розрахунковому періоді. За несвоєчасне включення споживача до 

Реєстру споживачів постачальника він відшкодовує збитки споживачеві за умови 

дотримання споживачем договору постачання природного газу. 

Примітка. Очікувана вартість закупівлі розрахована з урахуванням тарифу на 

послуги траспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленій 

потужності на добу наперед. 

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння 

ринкових цін.  

«Природний газ» (ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо). 

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі для 

товарів широкого вжитку, є метод порівняння ринкових цін. 

З метою визначення очікуваної вартості закупівлі проведено аналіз 

середньозважених цін на природний газ за результатами електронних біржових 

торгів на Українській енергетичній біржі станом на 18.10.2022. Середньозважена 

ціна – 39952 гривень за 1000 куб. метрів. Для аналізу цін також проведено 

моніторинг закупівель природного газу у системі Prozorro та електронною поштою 

надіслано запити постачальникам відповідної продукції. 

19 липня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 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 

№ 839) (надалі- Положення). Пунктом 6 цього Положення визначено що                                    

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» постачає з 1 вересня                       

2022 року по 31 березня 2023 року (включно) природний газ бюджетним установам, 

за ціною, що становить 16553,89 гривень з урахуванням податку на додану вартість 

за 1000 куб. метрів газу та урахування тарифу на послуги з транспортування 

природного газу для точки виходу, а також коефіцієнта, який застосовується у разі 

замовлення потужності на добу наперед.  

Отриманий масив цінових данних. 

Назва товару 

ТОВ 

«Газопоста-

чальна 

компанія 

«Нафтогаз 

Трейдинг» 

Українська 

енергетична 

біржа 

ТОВ 

«ГАЗ-

ЕНЕРГО-

ТРЕЙД» 

ТОВ 

«Енера» 

ТОВ 

«Енерджи-

газтрейд» 

ТОВ 

«ЮГ-

ГАЗ» 

Природний 

газ 
16553,89 39952 43800 50710 47520 44799,96 

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського 

господарства України від 18.02.2020 №275 очікувана ціна за одиницю, як 

середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою 

формулою:  

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, 

де:  Цод - очікувана ціна за одиницю; 
 

Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних 

умов; 

Природний газ. 

Розрахунок. 

Цод1= (16553,89+39952+43800+50710+47520)/5 = 39707,18 гривень. 

З метою максимальної економії бюджетних коштів та на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України № 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» приймаємо – Цод1 = 16554 гривень з 

ПДВ за 1000 куб. метрів газу. 

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін за кожною 



номенклатурою: 

ОВмрц = Цод. х V, де 

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін. 

V – кількість товару, що закуповується.   

ОВ1мрц = 16554 х 58,5 м3 = 968409 грн. 

Очікувана вартість закупівлі: - 968409 гривень з урахуванням податку 

на додану вартість. 

 


