
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 

об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 

Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 

Категорія замовника: 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмету закупівлі: 

Природний газ (09123000-7) (код ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (UA-2022-11-04-004614-a). 

 

Обсяг закупівлі: 18000 м³. 

  Розрахунок загального обсягу закупівлі визначено відповідно до очікуваної 

потреби з врахуванням фактичних показників використання природного газу за період з 

01.01.2022р. по 31.03.2022 року. 

 

Термін постачання товару: з 01.01.2023. по 31 .03.2023 р.  

 

Технічні та якісні характеристики мають  відповідати стандартам та  нормативно-

правовим  актам,  які  діють  на  території  України:  

(a) Закону України “Про ринок природного газу” (зі змінами); 

(b) Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2493; 

(c) Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 № 2494; 

(d) Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 30.09.2015 № 2496; 

(e) іншим нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про 

ринок природного газу”. 

Якість природного газу, який передається в пунктах призначення, має відповідати 

вимогам щодо якості, які установлені положенням Кодексу ГТС та Кодексу ГРС.  

Показники природного газу, який постачається, повинні відповідати міждержавному 

стандарту ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и 

коммунального назначения. Технические условия».  

 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  

297972,00 грн. з ПДВ, в тому числі: 
 

16,554 грн. ×17,7 = 293005,80. – місцевий бюджет; 

16,554 грн. ×0,3 = 4966,20 грн. – відшкодування. 

 



Вартість предмета закупівлі визначена шляхом моніторингу цін через електронну 

систему закупівель (UA-2022-11-03-012769-a, UA-2022-11-03-009811-a, UA-2022-11-02-

006929) 

 

Ціна за одиницю товару включає: 

- ціну природного газу як товару; 

- тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу 

з газотранспортної системи; 

- коефіцієнт, що застосовується при замовленні потужності на добу наперед у 

відповідному періоді; 

- та податок на додану вартість. 

 

 


