
Комунальне некомерційне підприємство 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» 

Чернігівської обласної ради 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі,  

що закуповується за бюджетні кошти  

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

№ 

Процедура закупівлі, ідентифікатор та 

дата оголошення про проведення 

конкурентної процедури, предмет 

закупівлі 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Обгрунтування розміру бюджетних призначень та/або 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. 

Переговорна процедура закупівлі, 

скорочена 

UA-2021-10-26-011803-b від 

26.10.2021 р.  

ДК 021:2015 код 09120000-6–Газове 

паливо (Природний газ) 

Закупівля здійснюється для забезпечення  

потреб КНП «Чернігівська обласна 

лікарня»ЧОР. 

Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі регулюються та встановлюються 

Законом України «Про ринок природного 

газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р. та 

Правилами постачання природного газу, 

затвердженими постановою Національної  

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 249 та іншими  нормативно-

правовими актами, прийнятими на виконання 

Закону України «Про ринок природного 

газу». 

Фізико-хімічні показники газового палива, 

повинні відповідати міждержавному ДСТУ 

5542-87,  Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 2494, положенням Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого 

постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 249 

Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена 

річним планом закупівлі на 2021 рік за посиланням    
UA-P-2021-10-19-011331-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі згідно 

оголошення -  2 963 166,00 грн.з ПДВ. 

Очікувана вартість закупівлі визначалась на підставі  
Меморандуму про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання 

теплової енергії та гарячої води в опалювальному 

періоді 2021/2022 рр., укладеного 30.09.2021 року 

,Протоколу засідання Експертної комісії з визначення 

рівнів та класів надзвичайних ситуацій №15/09-21 від 

12.10.2021р та Протоколу позачергового засідання 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій №27 від 11.10.2021р, 
з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів 

України від 23.10.2021р. №1295-р. 

 


