
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  15.09.2014  № 1106 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник 
1.1. Найменування: Чернігівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14248152 
1.3. Місцезнаходження: вул. 1 Травня, 180, ІУ поверх, кім. 2, м. Чернігів 14034. 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса): Данько Ірина Олексіївна, заступник директора, завідувач 
імунологічним відділом, голова КзКТ; вул. 1 Травня, 180, ІУ поверх, кім. 2, м. Чернігів 14034; т/ф 
(0462)602211, т/факс (04622)31487; chngregvetlab@mail.cn.ua. 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 23.07.2015 р. 

2. Інформація про предмет закупівлі.  
2.1. Найменування предмета закупівлі: газ природий, скраплений або в газоподібному стані (газ 

природний) згідно ДК 016:2010: 06.20.1 (ДК016:2010: 06.20.10-00.00 газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані). 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: планова кількість 18 926 м3 
(вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять шість куб. м природного газу). 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень-грудень 2015 рік 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 

товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ»; вул. Любецька, 68, м. Чернігів, 

14021; тел/факс (0462)644090. 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Код за      
ЄДРПОУ 39576385. 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс.: вул. Любецька, 68, м. Чернігів, 14021; тел./факс (0462)644090. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до Закону України                          

від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» із змінами (далі – Закон) 

особливості здійснення процедур закупівлі газу природного, скрапленого або в газоподібному стані 

(газ природний) визначаються окремими законами України. На сьогоднішній день правові, 

економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу визначені Законом 

України «Про засади функціонування природного газу». відсутні окремі Закони, які регулюють 

питання закупівлі газу природного, скрапленого або в газоподібному стані (газ природний), у зв’язку 

з чим закупівлю даного товару необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими 

Законом. Розглянувши підстави застосування процедури, а також беручи до уваги інформацію, що з 

01.07.2015 року газопостачальні підприємства, утворені в результаті відокремлення діяльності з 

розподілу та постачання природного газу за регульованим тарифом та враховуючи, що на кожній 

окремій території діє є лише один постачальник природного газу за регульованим тарифом, то 

можливістю для здійснення даної закупівлі є застосування лише переговорної процедури закупівлі. 

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», умовами 

застосування переговорної процедури закупівлі є відсутності конкуренції (у тому числі з технічних 

причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14


5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: Надання послуг з постачання природного газу для функціонування автономної 
модульної котельні замовника з метою теплозабезпечення державних установ ветеринарної медицини 
по вул. 1-го Травня, 180 та безперебійної роботи газових приладів може відбуватись відповідно до 
наявності права доступу до мережі розподільних газопроводів.  

На підставі Листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (НКРЕКП) від 09.07.2015 за №6697/16/61-15 та Додатку про переліку 

ліцензіатів з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, 

які є єдиними постачальником на зазначених територіях, в якому вказано за №8, що ТОВ 

«ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУД» проводить господарську діяльність з постачання природного газу, газу 

(метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом на території м. Чернігів та Чернігівської 

області. Відповідно до положень пункту 3.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, 

затверджених постановою НКРЕКП від 12.01.2015 №9, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

України 16.03.2015 р. за №289/26734, ліцензіат повинен, зокрема, провадити ліцензовану діяльність 

лише на території ліцензованої діяльності, затвердженій НКРЕКП. Відповідно зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій станом на 13.07.2015 року, який розміщений на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) Публічне акціонерне товариство по 

газопостачанню та газифікації «ЧЕРНІГІВГАЗ» включено до переліку суб’єктів природних 

монополій за № 65 стор. 8 та визначено, що ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» займає монопольне (домінуюче) 

становище на товарному ринку по розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних 

родовищ у м. Чернігів та Чернігівській області в зоні розташування розподільних газопроводів, що 

перебувають у власності та користуванні ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗ». Тоб-то, єдиним виконавцем по 

наданню відповідних послуг належної якості та балансоутримувачем основних засобів на відповідних 

територіях розташування замовника є публічне акціонерне товариство по газопостачанню та 

газифікації «ЧЕРНІГІВГАЗ». 

З метою врегулювання відносин між юридично відокремленими суб’єктами ринку природного 

газу, що здійснюють діяльність з розподілу та постачання  природного газу за регульованим тарифом 

НКРКЕП прийнято Постанову від 22.01.2015 №35 «Про затвердження Типового договору на 

постачання природного газу за регульованим тарифом», зареєстровану в Міністерстві юстиції 

України 14,02.2015 року за №172/26617.  Відповідно до преамбули Типового договору договір 

укладається між трьома суб’єктами ринку природного газу за регульованим тарифом, 

газорозподільним/газотранспортним підприємством Публічним акціонерним товариством по 

газопостачанню та газифікації «ЧЕРНІГІВГАЗ», єдиним постачальником товару ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ 

ЗБУД» та споживачем (замовником).  

За відсутності конкуренції та з технічних причин обрана переговорна процедура закупівлі.  

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.  
Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) від 09.07.2015 за №6697/16/61-15, інформація Головного управління 
статистики у Чернігівській області від 03.07.2015 за №04.3-08/41, зведений перелік суб’єктів 
природних монополій станом на 13.07.2015 року, який розміщений на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) стор.8 №65.  

 
Заступник директора, 
завідувач відділу імунологічних досліджень, 
голова комітету з конкурсних торгів    ____________  І.О.Данько 
         підпис, МП 

 

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

