
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі UA-2022-02-17-014301-b 

 

 
1. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-02-17-014301-b 

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

2.1. найменування Замовника: Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 
2.2. місцезнаходження: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008; 

2.3. ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 25255072; 

2.4. Категорія замовника: Згідно п.1ч. 1 ст.2 Закону. 

3. Найменування предмету закупівлі: Послуги з розподілу природного газу на 2022 рік, 

код ДК 021:2015: 65210000-8 – Розподіл газу. 

4. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 235 534,28 м.куб. 

5. Ціна на послугу: 1,69 грн./м.куб без урахування ПДВ.  

6. Очікувана вартість закупівлі: 478 203,52 грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч двісті 

три гривні 52 коп.) в тому числі ПДВ. 

З 01.01.2022 оплата вартості послуг Оператора ГРМ з розподілу  природного газу 

здійснюється Споживачем за тарифом, встановленим Регулятором для Оператора ГРМ 

з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем. Постановою НКРЕКП від 

22.11.2021 № 2759 Регулятором для Оператора ГРМ встановлено тариф на послугу з 

розподілу у розмірі 1,69 грн за 1 м. куб на місяць ( без урахування ПДВ). 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розрахунку 

видатків кошторису Управління майном спільної власності Львівської обласної ради 

на 2022 рік  та прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії протягом 2022 року 

7. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

8. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2022. 

10. Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до послуги: Послуга 

Оператора ГРМ, яка надається Споживачу та включає в себе забезпечення 

цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної 

потужності його об’єкта і розподіл (переміщення) належного Споживачу (його 

постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної 

доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача. Обов’язковою умовою 

надання Споживачу послуги з розподілу природного газу є наявність у Споживача 

об’єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи 

Оператора ГРМ. Санкціонований відбір природного газу з газорозподільної системи 

здійснюється Споживачем за умови наявності у нього укладеного із постачальником 

договору постачання природного газу та підтвердженого обсягу, 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, визначеним в нормативних документах. Чисельні значення 

фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до баз 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. Перевірка величини тиску та/або якісних показників 

природного газу здійснюється Оператором ГРМ на підставі письмової заяви 

Споживача. У разі надходження такої заяви Оператор ГРМ зобов’язується направити 

свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п'яти 

календарних днів у сільській місцевості в узгоджений зі Споживачем час. Порядок 

визначення чисельних значень фізико-хімічних показників (характеристик) 

природного газу та врегулювання спірних питань між Сторонами щодо їх визначення 

чи невідповідності здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних 

систем.  

11. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 100% Післяплата: 

Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем 

до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та 

з урахуванням раніше перерахованих коштів.  

12. Підстава застосування переговорної процедури: п.2 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні 

закупівлі»: відсутність конкуренції з технічних причин.  

13. Обґрунтування застосування переговорної процедури: Відповідно до Закону 

України «Про ринок природного газу» розподіл природного газу – господарська 

діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу 

газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що 

не включає постачання природного газу. Послуги з розподілу природного газу надають 

оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які 

встановлюються НКРЕКП. Відповідно до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу територія провадження 

діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів 

газорозподільної системи, призначених для розподілу природного газу, що 

перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані газові труби споживачів, які 

живляться від труб ліцензіата. Згідно з Правилами роздрібного ринку розподілу газу, 

затверджених постановою НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку 

природного газу», оператор системи зобов’язаний укласти договори про надання 

послуг з розподілу природного газу з усіма споживачами на території діяльності 

відповідного оператора системи. АТ «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» 

займає монопольне становище на ринку розподілу природного газу на території Львова 

та Львівської області та входить до Зведеного переліку природних монополій, який 

оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України 

(www.amc.gov.ua) (позиція № 24 стор.7 Переліку станом на 31.01.2021, відповідно до 

постанови НКРЕКП від 29.06.2017 №850). За таких умов вищезазначені послуги 

можуть бути надані на території Львівської області тільки одним оператором системи 

розподілу - Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЛЬВІВГАЗ» (далі Оператор ГРМ) (79039, Львівська обл., місто Львів, 

Шевченківський район, вул..Золота, будинок 42), у зв’язку з чим виникають підстави 

для застосування пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», а саме: переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 

виняток у разі відсутності конкуренції з технічних причин. Послуги з розподілу 

природного газу надаються за встановленими тарифами. 

 

 


