
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

1. Замовник : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Гжицького вул. Пекарська, 50, Львів, Львівська область, Україна, 79010 ЄДРПОУ 
00492990 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-13-021684-a 

3. 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): Код ДК 021-2015 (СРV) -9120000-6: Газове паливо(Природний газ) 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 4.1. Загальний прогнозований обсяг газу, що закуповується:25000 м.куб. Закупівля 
здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби 
наступного року 

 4.2. Термін постачання: до 31 березня 2023 року. 

 4.3.Обєкти Споживача приєднані до газорозподільних мереж АТ «Львівгаз» м. Львова, з 
яким  Споживач уклав відповідний договір  

 4.4. Відносини між надавачем послуг газопостачання та споживачем регулюються 
наступними нормативно-правовими актами: 
 Закон України «Про ринок природного газу», 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 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 N 839), 
 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил 
постачання природного газу»  
Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної 
системи» (надалі Кодекс ГТС). 
 Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу 
газорозподільних систем» (далі - Кодекс ГРМ), 
 Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 .№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ 
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і 
точок виходу на регуляторний період 2020 - 2024 роки» 
4.5. Вимоги щодо якості: Фізико-хімічні показники природного газу, який передається 
Постачальником Споживачеві у пунктах приймання-передачі, повинні відповідати 
вимогам, визначеним розділом III Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ 
4.6.Надання послуг здійснюється Надавачами, які отримали відповідну ліцензію на право 
провадження господарської діяльності. 



5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до річного плану 
асигнувань за КЕКВ 2274 (оплата природного газу) на 2023 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 
Згідно визначеної фіксованої ціни на газ і планової потреби визначена очікувана вартість 
предмета закупівлі (Природний газ) в сумі- 413 847,25 грн.( з ПДВ) 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Керуючись Постановою КМУ від 19.07.2022р.№812 «Про затвердження Положення про 
покладання спеціальних обов’язків на суб’єкт 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 КМУ  від 
29.07.2022р.№839) Постачальником природного газу визначена ТЗОВ “Газопостачальна 
компанія “Нафтогаз Трейдинг”, як гарантованого постачальника природного газу 
виробникам теплової енергії. Формування тарифів і фіксована ціна на газ визначена цією 
постановою. 

 


