
Природний газ:  

1. ID номер: 

 UA-2022-11-28-007012-a  

2. Предмет закупівлі: 

 Природний газ 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, 

установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості, зокрема 

вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового 

призначення. Технічні вимоги». 

Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником 

Споживачеві  повинні відповідати вимогам, визначених розділом ІІІ Кодексу ГТС та 

Кодексом ГРМ. 

Якість природного газу, що постачається споживачу до меж балансової належності, 

повинна відповідати вимогам: 

 

№ Найменування показника Одиниця 

вимірювання 

Значення 

1 Теплота згоряння нижча,  

при 20оС; 101,325кПа, не менше 

МДж/м3 

ккал/м3 

31,8 

7600 

2 Область значень числа Воббе (вищого) МДж/м3 

ккал/м3 

41,2-54,5 

9850-

13000 

3 Допустиме відхилення числа Воббе від номінального 

значення, не більше 

% ±5 

4 Масова концентрація сірководню, не більше г/м3 0,02 

5 Масова концентрація меркаптанової сірки, на більше г/м3 0,036 

6 Об’ємна доля кисню, не більше % 1,0 

7 Маса механічних домішок в 1м3, не більше г/ м3 0,001 

8 Інтенсивність запаху газу при об’ємній долі1% в повітрі, 

не менше 

балів 3 

 

Постачання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, в 

рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми споживання. 

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до 

стандартних умов: температура (t) 293,18 К  (20 градусів С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 

мм. рт. ст.) 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі прогнозних кошторисних призначень 

замовника на 2023 рік. Визначення потреби  здійснено на підставі аналізу фактичного 

постачання товару для забезпечення діяльності замовника у минулих періодах та з 

урахуванням запланованих поточних завдань замовника. Розрахунок очікуваної вартості 

було здійснено з використанням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України №275 від 18.02.2020р. «Про затвердження примірної 

https://www.dzo.com.ua/tenders/17346356
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методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі закупівельних цін 

попередніх періодів. Розрахунок очікуваної вартості здійснено з урахуванням Постанови 

КМУ №812 від 19.07.2022р «Про затвердження Положення про покладання 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). 

 


