
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом  ДК 021:2015: 65210000-8 
Розподіл газу 
Обґрунтування: Відсутність конкуренції з технічних причин 

АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» по розподілу природного газу є суб’єктом природних монополій м. Чернівці, що 
вказано в переліку суб’єктів природних монополій Чернівецької області Антимонопольного 
комітету України, та є єдиним операторам ГРМ в Чернівецькій області. Відсутня технічна 
можливість та альтернатива. 
 
 Замовник: Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області.  
Код за ЄДРПОУ:  04417659 
Категорія замовника —Орган місцевого самоврядування  
Місцезнаходження: Україна, 60364, Чернівецька область, Дністровський район с. Мамалига, вул. 
Головна 48. 
Посадова особа замовника,  
уповноважена здійснювати зв'язок з  
учасником :Киселиця Олеся Дмитрівна, головний спеціаліст з публічних закупівель , тел.  
0373352231, ел. адреса: mamalyga_s_rada@ukr.net  
 Вид процедури закупівлі та номер  
закупівлі в електронній системі  
закупівель Prozorro:  
Переговорна процедура, № закупівлі: UA-2022-01-10-004765-c 
 Предмет закупівлі: Послуги з розподілу природного газу 
Вид предмета закупівлі : Послуги 
Код та назва відповідних  
класифікаторів предмета закупівлі:  
 за ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу 
 Обґрунтування розміру  
бюджетного призначення за  
кошторисом:  
Місцевий бюджет  497 108,72 грн. з ПДВ. 

 Очікувана вартість предмета  
закупівлі: 497 108,72 грн. з ПДВ. 
Заявлена кількість товарів, робіт  
чи послуг:  
208 169.48 метри кубічні 
1.У Замовника є потреба у закупівлі послуги «Розподіл газу» код ДК 021:2015–65210000-8» протягом 2022 року. 
Відповідно до річної замовленої потужності очікуваний обсяг газу становить 208169,48 куб.м.  Закупівля послуги 
з розподілу газу має здійснюватися із застосуванням переговорної процедури закупівлі на підставі п.2. ч.2. ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи об‘єктивну відсутність конкуренції (в тому числі з технічних 
причин) на товари, роботи чи послуги. На території Чернівецької області природним монополістом на ринку 
розподілу природного газу є АТ «Чернівцігаз», який включений до Зведеного переліку суб‘єктів природних 
монополій на товарному ринку розподілу природного газу. Крім того, між Мамалигівською сільською радою та 
АТ «Чернівцігаз» підписана заява-приєднання на розподіл природного газу. Переговорна процедура закупівлі 
вимагає попереднього проведення переговорів з обраним Учасником.  

 



2.В ході проведення переговорів із представником АТ «Чернівцігаз» - виконуючий обов’язки комерційного 
директора Гаврилюк М.О.., встановлено, що єдиним підприємством на території Чернівецької області, що має 
ліцензію на розподіл природного газу і газу (метану) вугільних родовищ є Акціонерне Товариство «Оператор 
газорозподільної системи «ЧЕРНІВЦІГАЗ», тому для майбутньої закупки природнього газу необхідно обумовити 
можливість розподілу природного газу до кінця 2022 року для газифікованих об‘єктів Мамалигівської сільської 
ради.Можливість надання даної послуги підпадає під умови Типового договору, який затверджений 
Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2498 та розроблений відповідно до Закону України «Про ринок 
природного газу» і Кодексу газорозподільчих систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року 
№2494. Санкціонований відбір природного газу з газорозподільної системи буде здійснюватися за умови 
наявності укладеного із Постачальником договору постачання природного газу та підтвердженого обсягу, 
виділеного його постачальником на відповідний календарний період, а також за відсутності простроченої 
заборгованості. Визначення об‘єму розподілу та споживання природного газу по Мамалигівській сільській раді 
здійснюється в межах балансової належності між АТ «Чернівцігаз» та Мамалигівською сільською радою на 
підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначеного в Додатках до Типового договору 
розподілу природного газу, які додаються до Заяв-приєднання (Додаток №2 до Типового договору розподілу 
природного газу).   

 Враховуючи наявність між АТ «Чернівцігаз» та Мамалигівською сільською радою вищезазначених 
документів, АТ «Чернівцігаз» готовий надати послуги з розподілу газу Мамалигівській сільській раді. 

  Оплата вартості послуги АТ «Чернівцігаз» з розподілу природного газу для Мамалигівської сільської 
ради буде здійснюватися за тарифом встановленим Регулятором. 

  Відповідно до Постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2776 тариф на розподіл газу для АТ «Чернівцігаз» на 
2022 рік становить 1,99 грн. (2,388 грн. з ПДВ) за 1 куб.м. 

 

 


