
   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 Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Київської області (Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій; регіональної комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки  та надзвичайних ситуацій) для отримання висновку стосовно виникнення  

особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. 

Листом 12.10.2021р. № 15/09-21 Замовник отримав відповідь (висновок) від 

Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій стосовно 

визначення надзвичайної ситуації, а також надання копії відповідних протоколів, 

яким підтверджується класифікація надзвичайної ситуації, яка виникла у зв’язку з 

відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-

зимовий період 2021-2022 років, як надзвичайного техногенного характеру (код 

10800-НС) державного рівня (протокол позачергового засідання Київської 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 11.10.2021р. № 23). 

Таким чином, у Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський 

фаховий коледж Національного університету і біоресурсів України» наявні 

підстави для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 

40 ЗУ «Про публічні закупівлі». Загальний обсяг потреби в предметі Закупівлі на 

період з _листопада 2021 р. по грудень 2022 р.(включно) складає 228, 49467 тис. 

куб.м.  

Технічна специфікація щодо предмету закупівлі: 

1. Найменування – Газ природний 

2. Одиниці виміру – метри кубічні 

3. Кількість – 228, 49467 тис. куб.м.  

4. Вимоги – Фізико-хімічні показники повинні відповідати вимогам 

зазначеним в Кодексі газотранспортної системи (затверджено постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 №2493) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 3 782500,76718 гривень з ПДВ.  

Вимоги щодо якості товару: Фізико-хімічні показники газу природного, котрий 

постачається, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 

природные для промышленного и коммунального назначения. Технические 

условия», положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 

газорозподільних систем. Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) 

газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) – корисна копалина, яка 

є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у 



газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і 

температура – 20° C) і є товарною продукцією. 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).Технічні, якісні характеристики предмета 

закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту 

довкілля. Умови постачання природного газу повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII; 

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 30.09.2015 №2496; 

• Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2497 «Про затвердження 

Типового договору транспортування природного газу» 


