
 

 

Обгрунтування  про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  

предмета закупівлі 

ДК 021:2015-09120000-6 – Газове паливо  
UA-2020-12-22-019296-c 

 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 № 1266 «Про внесення зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710» 

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Державного архіву  Чернівецької області 

у 2021 році. 

Замовник: Державний архів  Чернівецької області. 

ЄДРПОУ: 03494540 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-22-019296-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 150000,00грн з ПДВ. 

У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, 

патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - 

читати «або еквівалент». 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

Найменування предмета 

закупівлі 

Одиниця 

виміру 

Відповідність 

стандарту 

Обсяг закупівлі 

природного 

газу 

Газове паливо (ДК 021:2015-

09120000-6 – Газове паливо) 
тис м.куб  

ГОСТ 

5542-87 
17000 

  

Обсяги постачання природного газу, тис. куб. м. 

 

Місяць Обсяг 
Місяць 

 

Обсяг 

 

Місяць 

 

Обсяг 

 

Місяць 

 
Обсяг 

Січень 3,0 Квітень 1,0 Липень - Жовтень 1 

Лютий 3,0 Травень - Серпень - Листопад 3,0 

Березень 3,0 Червень - Вересень - Грудень 3,0 

I кв. 9,0 II кв. 1,0 IIІ кв. - IV кв. 7,0 

 

За одиницю виміру кількості товару при його обліку приймається один кубічний метр 

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

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

Помісячний та подобовий обсяг природного газу в 2021 році визначається відповідно 

до потреб замовника та узгоджується в договорів про закупівлю під час його підписання з 

урахуванням фактичних видатків замовника. 

Технічні та якісні характеристики: 

Технічні характеристики природного газу природного, котрий постачається Замовнику, 

повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для 

промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови», положенням Кодексу 

газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. 

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам та нормам, які 
зазначені у наведеній нижче таблиці: 

Найменування показника Норма Метод випробування 



1. Теплота згоряння нижча, МДж / 

м3 (ккал / м3), при 20° С 101,325 кПа, 

не менше 

31,8 

(7600) 

ГОСТ 27193-86 

ГОСТ 22667-82 

ГОСТ 10062-75 

2. Область значень числа Воббе 

(вищого) МДж/м3 (ккал/м3) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

ГОСТ 22667-82 

3. Допустиме відхилення числа 

Воббе від номінального значення, %, 

не більше 

5 - 

4. Масова концентрація сірководню, 

г/м3, не більше 

0,02 ГОСТ 22387.2-83 

5. Масова концентрація 

меркаптанової сірки, г/м3, не більше 

0,036 ГОСТ 22387.2-83 

ГОСТ 22387.3-77 

6. Об'ємна частка кисню,%, не більше 1,0 ГОСТ 23781-83 

7. Маса механічних домішок в 1 м3, 

г, не більше 

0,001 ГОСТ 22387.4-77 

8. Інтенсивність запаху газу при 

об'ємній частці 1% у повітрі, бал, не 

менше 

3 ГОСТ 22387.5-77 

 

Заходи з захисту довкілля: 

У ході виконання договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту 

довкілля, які передбачені: 

- чинним законодавством України; 

- належною практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації товарів, 

які становлять предмет закупівлі. 

Надання супутніх послуг здійснюється учасником – переможцем процедури закупівлі, з 

яким укладено договір про закупівлю силами власного або залученого відповідно до 

законодавства персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


