
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 3 м. МУКАЧЕВО 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик,  розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

послуг розподілу природного газу 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево, 03566191 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  

Послуги з розподілу природного газу, код ДК 021:2015 – 65210000-8 Розподіл газу.  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура UA-2021-12-17-014931-c 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 249 418,52 з ПДВ ( Двісті 

сорок дев’ять тисяч чотириста вісімнадцять гривень 52 коп. з ПДВ)   

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом надання послуги з розподілу 

природного газу (річного та місячного) за попередній  календарний рік (бюджетний період) 2021 року інформація 

про тарифи на послуги з розподілу газу та ціни попередніх власних закупівель, а також аналогічних та ідентичних 

закупівель минулих періодів, про які міститься інформація в електронній системі закупівель «Prozorro» з 

урахуванням індексу інфляції. Очікувана вартість розраховується в межах кошторису. Очікувана вартість 

розраховується в межах кошторису.  Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг 

методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України 18.02.2020 № 275. 

Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:   Переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені частиною 2 статті 40 Закону, а саме: 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником Як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги 

можуть бути виконані , поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності випадку 

відсутності конкуренції з технічних причин. 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» зведений перелік суб’єктів  

природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі  реєстрів суб’єктів природних 

монополій. Пунктом 7 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р (далі-

Порядок) передбачено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа 

на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (https://amcu.gov.ua). 

Станом на дату проведення переговорів на веб-сайті Антимонопольного комітету України розміщено зведений 

перелік суб’єктів природних монополій до якого включено Акціонерне товариство газорозподільної системи 

«Закарпатгаз»  як монополіста, який займає монопольне становище на ринку щодо розподілу природного газу на 

території Закарпатської області та є єдиним постачальником послуг розподілу природного газу на території 

Закарпатської області відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 року № 843. 

Відповідно до положень Закону України «Про природні монополії» та Положення про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики  та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента 

України від 10.09.2014 № 715, до повноважень НКРЕКП належить формування та ведення реєстру суб’єктів 

природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП. 

Санкціонований відбір природного газу з газорозподільної системи здійснюється Споживачем за умови наявності 

у нього укладеного із постачальником договору постачання природного газу та підтвердженого обсягу, 

https://amcu.gov.ua/


виділеного для потреб Споживача  його постачальником на відповідний календарний період, а також відсутності 

простроченої заборгованості за цим Договором. 

Якість природного газу, що передається Оператором ГРМ Споживачу на межі балансової належності 

його об’єкта, має відповідати вимогам встановленим Кодексом газорозподільних систем. Величина тиску 

природного газу на межі балансової належності Споживача повинна відповідати значенням, визначеними в 

нормативних документах. 

Чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до бази даних обчислювачів 

та/або коректорів об’єму газу, Оператор ГРМ доводить до відома Споживача (за виключенням випадків, коли 

комерційний вузол обліку Споживача організований на базі побутового лічильника газу) з періодичністю , 

визначеною Кодексом газорозподільних систем.  

Термін постачання — з 01 січня 2022р. (або з дати укладання договору) по  31 грудня 2022р.  

 
 


