
                                РІЧНИЙ ПЛАН  
                       закупівель на  2021 рік 
1. Найменування замовника. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 

України» 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника.  13670848 
місцезнаходження: вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ (09123000-7 Природний 

газ) 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 
09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі. 352 000,00 (триста п‘ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок), з 
ПДВ. 

джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності 
підприємства) 

7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. грудень 2020 року 

 



 

РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2021 рік 

1. Найменування замовника. Державне підприємство “Редакція 
газети «Голос України» 

місцезнаходження: вул. П. Нестерова, 4, м.  Київ, 03047 
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з доставки газет 

(64111000-7 Поштові послуги з доставки газет і періодичних видань) 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі 

(за наявності). 64110000-0 Поштові послуги 
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або 

очікувана вартість предмета закупівлі. 600 000,00 (шістсот тисяч гривень 
00 копійок) без ПДВ. 

джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності 
підприємства) 

7. Процедура закупівлі. переговорна процедура 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. 

грудень 2020 року 
 



РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2021 рік 

1. Найменування замовника. Державне підприємство “Редакція газети «Голос 
України» 

місцезнаходження: вул. П. Нестерова, 4, м.  Київ, 03047 
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Друкарські та супутні послуги 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).  
79810000-5  Друкарські послуги   
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2610 - субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі. 12 500 000, 00 грн. (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч 
гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 2 083 333,34 грн. 

7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. грудень 2020 року 
9. Примітки. джерело фінансування: державні кошти складають    --                          

10 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ,. кошти підприємства – 2 500 000, 00 грн., в 
тому числі ПДВ. 
 



                              РІЧНИЙ ПЛАН  
                       закупівель на  2021 рік 
1. Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 

України» 
2. Місцезнаходження» вул.. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.  13670848 
4. Категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 
5. Конкретна назва предмета закупівлі. 09123000-7 Природний газ 
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

09120000-6 Газове паливо 
7. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі  65 659, 29 грн. (шістдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять 
гривень 29 копійок) з  ПДВ. 

9. Процедура закупівлі. Переговорна процедура  
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. січень 2021 року 
                         
 
                              РІЧНИЙ ПЛАН  
                       закупівель на  2021 рік 

1 Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети 
«Голос України» 

2 Місцезнаходження» вул.. П. Нестерова, 4 м. Київ, 03047 
3 Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.  13670848 
4 Категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади 
5 Конкретна назва предмета закупівлі. 09123000-7 Природний газ 
6 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

09120000-6 Газове паливо 
7 Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
8  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі 440 000 (чотириста сорок тисяч) грн.. з ПДВ  
9. Процедура закупівлі. відкриті торги 
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. січень 2021 року 

 



                             РІЧНИЙ ПЛАН  
                       закупівель на  2021 рік 

Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 
України» 
Місцезнаходження» вул.. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.  13670848 
Категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади 
Конкретна назва предмета закупівлі. Друкарські та супутні послуги 
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).       
79810000-5 — Друкарські послуги 
Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2610 субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі  1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок),  в т. ч. ПДВ. При 
цьому кошти державного бюджету складають 640 000,00 грн., у т.ч. ПДВ, кошти 
підприємства – 360 000,00 грн., в т.ч. ПДВ  
Процедура закупівлі. Переговорна процедура  
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. березень 2021 року 
 



                                       РІЧНИЙ ПЛАН  

                                           закупівель  

найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 

 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 030347 

 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 

категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

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); 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  

1 200 000,00 грн. в т. ч. ПДВ 

код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 

вид закупівлі відкриті торги 

орієнтовний початок проведення вересень 2021 

 

 

            ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання  державних коштів»)  

Найменування  Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 

місцезнаходження  вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги 
  
UA-2021-09-02-001481-c ● a61cf624ed064dc188bdd1b53a4a8be2 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-02-001481-c 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість 1 200 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної  інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом Міністерстварозвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-02-001481-c


Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності замовника, 

тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення приміщення 

редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у наступному 

опалювальному сезоні  жовтень 2021-квітень 2022.  При визначені очікуваної вартості 

закупівлі здійснювалося застосування методу порівняння ринкових цін, враховувалася 

вартість природного газу на ринку на сьогоднішній день відповідно до калькулятора 

визначення зміни ціни на природний газ системи Prozorro. Крім цього брався до уваги 

можливий відсоток зростання ціни на товар, який відбувається постійно у осінньо-

зимовий період.  

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 15.10.2021 по 15.04.2022 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду товару та 

визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного газу як фізичної 

величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше   3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. 

м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу 

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

 



                                РІЧНИЙ ПЛАН  
                                  закупівель  
 найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 
 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 
 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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); 09120000-6 Газове паливо (Природний 
газ 09123000-7 Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
1 500 000,00 грн. в т. ч. ПДВ 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 
вид закупівлі відкриті торги 

     орієнтовний початок проведення вересень 2021      

 

 

            ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання  державних коштів»)  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 

Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  

UA-2021-09-20-002226-a ● 4fb544c29458404186d0bf5469b76dcb 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість 1 500 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 



Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним 

аналізом загальнодоступної  інформації про ціну предмета закупівлі на підставі 

затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом 

Міністерстварозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності 

замовника, тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення 

приміщення редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у 

наступному опалювальному сезоні  жовтень 2021-квітень 2022.  При визначені 

очікуваної вартості закупівлі здійснювалося застосування методу порівняння 

ринкових цін, враховувалася вартість природного газу на ринку на сьогоднішній 

день відповідно до калькулятора визначення зміни ціни на природний газ системи 

Prozorro. Крім цього брався до уваги можливий відсоток зростання ціни на товар, 

який відбувається постійно у осінньо-зимовий період.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 15.10.2021 по 15.04.2021 

Кількість 60 000 куб.м. 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду 

товару та визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного 

газу як фізичної величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не 

менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не   3 



менше 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний 

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

Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 



                                     РІЧНИЙ ПЛАН  
                                        закупівель  
найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 
 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 030347 
 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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); 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
1 925 000,00 грн. в т. ч. ПДВ 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 
вид закупівлі відкриті торги 
орієнтовний початок проведення вересень 2021 

            

             ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання  державних коштів»)  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  

UA-2021-09-28-001691-a ● 8433605beab14b8faecbe5bbe2fbe082 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість 1 925 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної  інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом Міністерстварозвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності замовника, 

тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення приміщення 

редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у наступному 

опалювальному сезоні  листопад 2021-квітень 2022.  При визначені очікуваної вартості 

закупівлі здійснювалося застосування методу порівняння ринкових цін, враховувалася 

вартість природного газу на ринку на сьогоднішній день відповідно до калькулятора 

визначення зміни ціни на природний газ системи Prozorro, даних Української енергетичної 

біржі та цін, які склалися на ринку. Крім цього брався до уваги можливий відсоток 

зростання ціни на товар, який відбувається постійно у осінньо-зимовий період.  



Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 1.11.2021 по 15.04.2022 

Кількість 55 000 куб.м. 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду товару та 

визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного газу як фізичної 

величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше   3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. 

м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу 

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

 



                                РІЧНИЙ ПЛАН  
                                   закупівель  
 найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 
 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 030347 
 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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); 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
1 925 000,00 грн. в т. ч. ПДВ 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 
вид закупівлі переговорна процедура 
орієнтовний початок проведення жовтень 2021      
 

            ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання  державних коштів»)  

 

Найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 

місцезнаходження  вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура  

UA-2021-10-19-015347-c ● 8163234c3cb04bec9ad2cd23d8171260 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість 1 925 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 

Вартість є очікуваною вартістю відкритих торгів, які не відбулися у зв’язку 

відсутністю достатньої кількості учасників, та визначалася статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі 

затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом 

Міністерстварозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності 

замовника, тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення 

приміщення редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у 



наступному опалювальному сезоні  листопад 2021-квітень 2022.  При визначені 

очікуваної вартості закупівлі здійснювалося застосування методу порівняння 

ринкових цін, враховувалася вартість природного газу на ринку на сьогоднішній 

день, які склалися на ринку, калькулятора зміни ціни на природний газ сиcтеми 

Prozorro та даних Української енергетичної біржі.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 1.11.2021 по 15.04.2022 

Кількість 48240 куб.м. 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду 

товару та визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного 

газу як фізичної величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі: 

 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не 

менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не 

менше 
  3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один 

кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 

20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).  

Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах 

призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, 

технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості (ГОСТ 

5542-87). 

 

 




