
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА 

ЗАКУПІВЛЮ: «ПРИРОДНИЙ ГАЗ (09123000-7) (код ДК 021:2015: 09120000-6 – ГАЗОВЕ 

ПАЛИВО)» ДО ОГОЛОШЕННЯ UA-2021-09-17-002681-c 

 

 

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 проведення закупівлі: З метою створення належних умов для виконання 

функціональних обов’язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у 

Волинській області та його структурними підрозділами.  

 

 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета 

закупівлі: 

Природний газ (09123000-7) (код ДК 021:2015: 

09120000-6 – Газове паливо) 

Код за Єдиним закупівельним 

словником: 
ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо 

 

Конкретна 

назва 

предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності) 

Кількість 

товарів або 

обсяг 

виконання 

робіт чи 

надання послуг 

Місце поставки 

товарів або місце 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

Строк поставки 

товарів, 

виконання робіт 

чи надання 

послуг 

Природний газ 

(09123000-7) 
ДК 021:2015: 

09120000-6 – Газове 

паливо 

28000 метрів 

кубічних 

43000, Україна, 

Волинська 

область, точка 

входу в ГРМ, до 

якої приєднані 

об’єкти 

замовника 

01 листопада - 31 

грудня 2021 року  

 

Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет  
– 

 

560 000,00 UAH 

 

Місце поставки  43000,Україна, Волинська обл., точка входу в ГРМ, до якої приєднані об’єкти 

замовника: 

- 43026, Волинська область, м. Луцьк,  вул. Вахтангова, 10в; 

- 43020, Волинська область, м. Луцьк, вул. Поліська Січ,10; 

- 43016, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 128; 

- 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 

Кобзарська,3; 

- 45500, Волинська область, смт. Локачі, вул. Горєлова, 27а; 



- 45700, Волинська область, м. Горохів, вул. Берестецька, 5; 

- 45300, Волинська область, смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61; 

- 44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська 

(Чапаєва), 1; 

- 45200, Волинська область, м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 71а; 

- 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 98а; 

- 44100, Волинська область, смт. Ратне, вул. Нова, 86; 

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

 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 

18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних 

ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі 

розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

