
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ 

ЗАКУПІВЛІ – ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА (скорочена) 
 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

 

Мета та обґрунтування проведення закупівлі: Для виконання завдань та функцій покладених 

на Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, керуючись Законом 

України «Про публічні закупівлі», у зв’язку з тим, що двічі не відбулися відкриті торги, за 

відсутності Учасників та з виникненням надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період, у Замовника 

виникла нагальна необхідність в закупівлі природного газу на 2021 – 2022 роки. 

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 

переговорна процедура застосовується Замовником, як виняток, у разі: якщо у Замовника 

виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи 

соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що 

унеможливлюють дотримання Замовником строків для проведення тендера. При цьому, 

Замовник самостійно визначає документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій за їх рівнями» від 24.03.2004р. № 368 пунктом 11 встановлено, що 

надзвичайна ситуація може бути державною, регіональною, місцевою, об’єктовою. Остаточне 

рішення щодо визначення рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням його у даних 

статистики, зокрема у разі відсутності відомостей у повному обсязі стосовно розвитку 

надзвичайної ситуації, приймає ДСНС з урахуванням експертного висновку.  

Відповідно до підписаного Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 

проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 

опалювальному періоді 2021/2022рр., 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, відповідно до Протоколу 

позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 11.10.2021р. № 14; протоколу засідання експертної комісії 

з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій від 12.10.2021р. № 15/09-21, яким затверджено Перелік надзвичайних ситуацій, що 

виникли на території областей та м. Києва у зв’язку з відсутністю постачання природного газу 

бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років (додаток 3), вирішено визнати 

ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам 

на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, що може призвести до виникнення загрози життю та 

здоров’ю населенню області та завдання значних матеріальних збитків, відповідно до підпункту 

24 пункту 1 статті 2 Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією, та має ознаки 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу визначених у 

частині 3 статті 11 Закону України «Про ринок природного газу».  

Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури 

закупівлі (скороченої) на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі».  

 

Назва предмета закупівлі: Природний газ за кодом ДК 021:2015 09120000-6 – Газове паливо 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-25-015015-b.  
 

  



Місце поставки предмета закупівлі: 
 

№ 

п/п 
Адреси об’єктів 

1 43026, Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10в 

2 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Поліська Січ,10 

3 43016, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 128 

4 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 3 

5 45500, Волинська область, смт. Локачі, вул. Горєлова, 27а 

6 45700, Волинська область, м. Горохів, вул. Берестецька, 5 

7 45300, Волинська область, смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61 

8 44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський,  

вул. Хотешівська (Чапаєва), 1 

9 45200, Волинська область, м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13 

10 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71 

11 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71а 

12 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 98а 

13 44100, Волинська область, смт. Ратне, вул. Нова, 86 

14 44400, Волинська область, смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6 

 

Строк поставки предмета закупівлі: з листопада 2021 року по грудень 2022 року.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, тендерним комітетом, 

враховувалась інформація про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, 

в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідного товару, спеціалізованих 

торгівельних майданчиках та в електронній системі закупівель. 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 550 166,22 грн., з ПДВ. 
 


