
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія: 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 88017, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 126;  код згідно з ЄДРПОУ – 254409293; 

категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім 

тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади. 
 

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиних! закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 65210000-8: Розподіл газу 
 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-14-021555-c 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 Відповідно до п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме враховуючи 

відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на надання з розподілу газу для 

потреб ліцею, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником та за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно ст. 5 Закону України 

«Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ, до сфери діяльності суб’єктів 

природних монополій віднесено, зокрема, розподіл природного газу. Зведений перелік 

суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі 

реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 

формуються комісією, що здійснює Державне регулювання у сфері комунальних послуг та в 

інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій. У сфері розподілу природного газу 

такою комісією є Національна комісія, що здійснює державне регулювання. На офіційному 

веб-сайті Закарпатського територіального відділення Антимонопольного комітету України в 

Переліку суб’єктів природних монополій від 31.05.2019 р. визначено АТ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАКАРПАТГАЗ» під № 2, що займає монопольне 

(домінуюче) становище ринку з роподілу газу у Закарпатській області в межах мереж, що ними    

експлуатуються на території області та є єдиним можливим постачальником послуг з 

розподілу газу за відсутності конкуренції з технічних причин споживачам, мережі яких 

приєднані до його мереж. Таким чином, відсутня конкуренція (у тому числі з технічних 

причин) на закупівлю послуг Код ДК 021:2015-65210000-8 Розподіл газу (послуги з розподілу 

газу), які можуть бути надані тільки певним постачальником АТ «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАКАРПАТГАЗ». Це підтверджується Реєстром суб’єктів 

природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики, що 

затверджений Національною комісією, що Державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг. 

 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 70883.27 гривень з ПДВ (сімдесят тисяч 

вісімсот вісімдесят три гривні 27 к. з ПДВ) 
 

6.Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно рішення обласної ради від 
23.12.2021 року № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» головному розпоряднику 



бюджетних коштів на 2022 рік виділено   70883.27  гривень для проведення закупівлі послуг 
із розподілу Природного газу 

 

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, щляхом 
моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги.  

8.Процедура закупівлі: переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 

частини другої статі 40 Закону України "Про публічні закупівлі". 

 

 

 

Уповноважена особа 
 

 

Й. Райхель 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


