
Проведення переговорної процедури на закупівлю за предметом: 
 

Розподіл природного газу (код ДК 021:2015: - 65210000-8 Розподіл газу) 
 

Відповідно до частини 1 cтатті 5 Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 
р. № 1682-III діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами належить до 
сфери діяльності суб’єктів природних монополій. 
Таким чином, відповідно до Закону України «Про природні монополії», позиції 17 Зведеного 
переліку суб'єктів природних монополій станом на 30.11.2021 р. (розміщено на сайті 
Антимонопольного комітету України) та позиції 17 реєстру суб’єктів природних монополій, які 
провадять господарську діяльність у сфері енергетики станом на 31.12.2021 р. (розміщено на 
сайті НКРЕКП) АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 
займає монопольне становище на розподіл природного газу на території Хмельницької області 
(крім м. Шепетівки та Шепетівського району) в межах розташування розподільних 
газопроводів, що перебувають у власності користуванні АТ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Відповідно до ч.1 ст.2 розділу ІІ 
Кодексу газорозподільних систем - Оператор ГРМ здійснює діяльність з розподілу природного 
газу на підставі ліцензії, яка видається Регулятором. АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» згідно з постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 29.06.2017 № 857 
отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу 
в межах території Хмельницької області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває 
у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації ПАТ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ». Розподільні трубопроводи, 
якими природний газ транспортується до газорозподільної системи, до якої підключені 
приміщення Замовника, підключені до єдиного оператору ГРМ в межах Хмельницького району 
– АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (ЄДРПОУ 
05395598). Отже, АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» є 
єдиним можливим надавачем послуг з розподілу природного газу для ЗВО «ПДУ». 
   Тому, наявні обставини застосувати переговорну процедуру закупівлі 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 як відсутність конкуренції з 
технічних причин, яка має бути документально підтверджена Замовником. 

 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 
Законом України «Про державний бюджет України на 2022 рік» та буде встановлено згідно 
кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 2022 рік.   
 
Очікувана вартість сформована на підставі даних, отриманих від АТ «ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» станом на 19.01.2022 р. 
 
 
Пропозиція склала: 208 905,00 грн. з ПДВ. 
В річний план закупівель внесено: 208 905,00 грн. з ПДВ. 


