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Найменування замовника: Збаразька міська рада, ЄДРПОУ 04058404 

Найменування предмета закупівлі: Розподіл природного газу, ДК 021:2015 

65210000-8 Розподіл газу 

Процедура закупівлі : переговорна процедура скорочена 

                  Обсяг закупівлі  з 01.01.2022р. по 31.07.2022р.— 55510 м.куб, 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та 

якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним 

умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період надання 

послуг. Якість постачання – безперервна, комерційна якість постачання. 

Збаразька міська рада у 2022році має потребу в закупівлі послуг за предметом                     

«розподіл природного газу» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» – 65210000-8: Розподіл газу  в ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ». Відповідно 

до «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р.», розміщеного 

на сайті Антимонопольного комітету України(http://www.amc.gov.ua), під №27 код ЄДРПОУ 

03353503 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" є монополістом із розподілу природного газу на території 

Тернопільської області в зоні розташування розподільних газопроводів, що перебувають у 

користуванні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ", підрозділом якого є Збаразький УЕГГ. Діяльність з 

розподілу природного газу ПрАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" здійснює на підставі ліцензії, виданої 

Національною комісією з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (постанова №815 від 19 червня 2017 року), Закону України «Про ринок природного 

газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р. 

№2494,Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою 

Національної комісії ,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг №2498 від 30.09.2015р. Отже, у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо 

вибору постачальника з технічних причин, оскільки складові газорозподільних мереж 

Збаразької міської ради  приєднані безпосередньо до потужностей ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» , 

враховуючи ті обставини, що відомості щодо ПрАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ"  внесені до зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій, а також розгалуженість технологічних мереж, 

надавання послуг згідно предмету закупівлі іншим оператором ГРМ не є можливим,  виникає 

необхідність у закупівлі послуг по розподілу природного газу для потреб Збаразької міської 

ради за переговорною(скороченою) (частина 7 статті 40 Закону України "Про публічні 

закупівлі") процедурою закупівлі – у ПрАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ" відповідно до п. 2 частини 

другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі",де вказано,що 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 одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних 

причин, яка має бути документально підтверджена замовником. 

    Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість визначена з 

урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від  18.02.2020  № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі», а саме: аналізу ринку згідно загальнодоступної інформації щодо 

цін та товари, роботи і послуги, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах 

виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro", цін за 

http://www.amc.gov.ua/


попередньо укладеними договорами, тощо), та інформації, отриманої шляхом проведення 

ринкових консультацій (в тому числі цінові пропозиції постачальників/виконавців). 

Річна замовлена потужність послуг розподілу природного газу на 2022рік складає 

95160м.куб.   Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 

1/12 річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживання на тариф, встановлений 

Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного 

кубічного метра замовленої потужності.Закупівля здійснюється на сім місяців 

2022р.,враховуючи кошторисні призначення. 

Тариф щодо послуги з розподілу природного газу на 2022рік становить 2,10грн.за 1м.куб.з 

ПДВ ,встановлений постановою Національної комісії,що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг №2767 від 22.12.2021р.   

«Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ 

«ТЕРНОПІЛЬГАЗ» 

 Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 116571,00грн.(Сто шістнадцять тисяч 

п’ятсот сімдесят одна грн.00коп.)грн з ПДВ. 

  

 

 

 

 

 

 

 


