
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: 

Постачання теплової енергії в пологовий будинок Ковельського МТМО (09323000-

9) (код ДК 021:2015: 09320000-8 –   Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (UA-2022-11-04-008868-a). 

 

Обсяг закупівлі: 1800 Гкал. 

  Розрахунок загального обсягу закупівлі визначено відповідно до очікуваної 

потреби з врахуванням фактичних показників споживання теплової енергії на протязі 

опалювального періоду 2021 року та протягом 2022 року. 

 

Термін надання послуг: до 31 грудня 2023 р.  

 

Технічні та якісні характеристики мають  відповідати стандартам та  нормативно-

правовим  актам,  які  діють  на  території  України:  

(a) Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. N 2633-IV(зі змінами);  

(b) Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження 

Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання 

послуги з постачання теплової енергії» (зі змінами);  

(c) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. №1198 «Про затвердження 

правил користування тепловою енергією» (зі змінами);  

(d) Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами). 

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  

5940000,00 грн. з ПДВ, в тому числі: 

3300,00 грн/ Гкал × 1612 Гкал = 5319600,00 грн. – місцевий бюджет; 

3300,00 грн/ Гкал × 188 Гкал = 620400,00 грн. – інші кошти (відшкодування). 

 

Тариф (ціна за одиницю) на постачання теплової енергії  установлюється органами 

місцевого самоврядування відповідно до Порядку формування тарифів на постачання 

теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. 

№ 869. 

 Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі розраховано на підставі діючих 

тарифів можливих постачальників, затверджених рішенням виконавчого комітету від 

30.12.2021р. №490 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та на послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води для потреб бюджетних 

установ/організацій», рішенням виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

30.12.2021р. №492 Про встановлення тарифу на теплову енергію», з врахуванням діючого 

договору 14-Т про надання послуг постачання теплової енергії  від 18.02.2022 року, а 

також норм Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 2479-IX щодо заборони протягом дії 

воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде 

припинено або скасовано, підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води. 



 

 Тариф (ціна за одиницю) на постачання теплової енергії включає наступні 

складові: 

- тариф на виробництво теплової енергії; 

- тариф на транспортування теплової енергії ; 

- тариф на постачання теплової енергії. 

 


