ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Управління Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38624322.
1.3. Місцезнаходження: вул. Героїв Пожежних, 67-б, місто Житомир,
Житомирська область, 10006, Україна.
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):
Мірошниченко Максим Володимирович, начальник юридичного сектору
Управління ДСНС України у Житомирській області, майор служби
цивільного захисту, каб. 313, буд. 67-б, вул. Героїв Пожежних, м. Житомир,
Житомирська область, 10006, Україна;
тел./факс: (0412)42-38-55/(0412)42-15-15, моб. 096-829-01-66;
електронна адреса: zhytomyr@mns.gov.ua.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі: 12.02.2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі:
код 35.22.1(65200000-5) – розподіляння газоподібного палива трубопроводами
(послуги з розподілу газу та супутні послуги).
ЛОТ 1 - код 35.22.10-00.00 (65200000-5) – розподіляння газоподібного палива
трубопроводами ( послуги з розподілу газу та супутні послуги).
ЛОТ 2 – код 35.22. 10-00.00 (65200000-5) – розподіляння газоподібного палива
трубопроводами (послуги з розподілу газу та супутні послуги).
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 – 458 500 м3;
ЛОТ 2 – 1 500 м3.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 – за адресою замовника та підпорядкованих підрозділів замовника в
м. Житомирі та в Житомирській області, крім м. Коростишів.
ЛОТ 2 – за адресою підпорядкованого підрозділу замовника в м. Коростишів
Житомирської області.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ 1 - з дати підписання договору до 31 грудня 2016 року.
ЛОТ 2 - з дати підписання договору до 31 грудня 2016 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи:
ЛОТ 1- Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

2

«Житомиргаз».
ЛОТ 2 - Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
ЛОТ 1 – 03344071
ЛОТ 2 – 20413052
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс:
ЛОТ 1 - вул. Фещенка - Чопівського, 35, м. Житомир, Житомирська область,
10002, Україна;
тел./факс:(0412)47-06-10/(0412)42-27-42.
ЛОТ 2 - вул. Більшовицька, 55, м. Коростишів, Коростишівський район,
Житомирська область, 12501, Україна,
тел/факс (04130)5-80-33/ (04130)5-49-99, 5-49-98.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі:
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: у разі
«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».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі:
Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIIІ від
09.04.2015 (далі Закон), який набрав чинність з 01.10.2015 року, визначаються
правові засади функціонування ринку природного газу України. У зв’язку з цим
Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу» визначено
таким, що втратив чинність з 01.10.2015 року.
Закон створює умови для формування нової моделі ринку природного газу,
побудованої на принципах, зокрема, вільної добросовісної конкуренції, крім
діяльності суб’єктів природних монополій, забезпечення рівних прав на доступ до
газотранспортних та газорозподільних систем.
Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України державне регулювання
ринку природного газу здійснює Регулятор, яким згідно з пунктом 32 частини 1
статті 1 Закону України є Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Згідно з статтею 9 Закону України діяльність, пов’язана, зокрема, з
розподілом природного газу провадиться за умови отримання відповідної
ліцензії, яка видається Регулятором у встановленому законодавством порядку.
Оновлений перелік ліцензіатів з розподілу природного газу міститься на сайті
НКРЕКП, у якому є інформація про ПАТ
«Житомиргаз» та ПАТ
«Коростишівгаз», як ліцензіатів з розподілу природного, нафтового газу і газу
(метану) вугільних родовищ.
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Згідно з Ліцензійним реєстром суб’єктів господарської діяльності в
нафтогазовому комплексі, які мають ліцензії з постачання природного газу за
регульованим тарифом, з транспортування природного і нафтового газу
розподільними трубопроводами, з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу, яким
визначається перелік ліцензіатів та територія провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, єдиним постачальником послуг з
розподілу природного газу на території
м. Житомира та Житомирської
області крім м. Коростишів Коростишівського району Житомирської області, є
ПАТ «Житомиргазгаз», а єдиним постачальником послуг з розподілу природного
газу на території
м. Коростишів Коростишівського району Житомирської
області є ПАТ «Коростишівгаз».
,
Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» визначено,
що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним
комітетом України.
Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада
2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного
переліку суб’єктів природних монополій» затверджено «Порядок складання та
ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».
Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується на
офіційному
веб
сайті
Антимонопольного
комітету
України
(http://www.amc.gov.ua).
Згідно даних з офіційного веб - сайту Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та
газифікації «Житомиргаз» є суб’єктом природних монополій м. Житомира та
Житомирської області, крім м. Коростишева та Коростишівського району
Житомирської області, в зоні розташування розподільних газопроводів, що
перебувають у користуванні Публічного акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації «Житомиргаз».
Згідно даних з офіційного веб - сайту Антимонопольного комітету
України (http://www.amc.gov.ua) Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» є суб’єктом
природних
монополій в межах м. Коростишева та Коростишівського району Житомирської
області, в зоні розташування розподільних газопроводів, що перебувають у
користуванні Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та
газифікації «Коростишівгаз».
Тож оскільки закупівля послуг розподіляння газоподібного палива
трубопроводами (послуги з розподілу газу) може бути запропонована лише
Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації
“Житомиргаз” для Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Житомирській області та його підпорядкованих підрозділів в м.
Житомирі та в Житомирській області, крім м. Коростишів, і Публічним
акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Коростишівгаз” для
підпорядкованого підрозділу замовника в м. Коростишів Коростишівського
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району Житомирської області, то для здійснення вищезазначеної закупівлі на
підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України від 10.04.2014 №1197-VII
«Про здійснення державних закупівель» замовник повинен застосувати
переговорну процедуру закупівлі через відсутність 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.
Не укладення або несвоєчасне укладення договорів з Публічним
акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз» та з
Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації
«Коростишівгаз» на послугу з розподілу природного газу у 2016 році поставить
під загрозу життєдіяльність Управління Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій у Житомирській області та його підпорядкованих
підрозділів в м. Житомирі та в Житомирській області.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі:
1. Закон України Про здійснення державних закупівель від 10.04.2014
№ 1197-VII.
2. Закон України «Про природні монополії».
3. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада
2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного
переліку суб’єктів природних монополій».
4. «Порядок складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних
монополій» (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за
№2119/22431), затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 28 листопада 2012 року № 874-р.
5. Офіційні дані, опубліковані на офіційному веб - сайті Антимонопольного
комітету України про монопольне становище Публічного акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз» та Публічного
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» Зведений перелік суб’єктів природних монополій (станом на 12.02.2016 р.).
6. Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року
№329-VIII.
7. Лист-роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 01.12.2015 року №3302-05/40083-06 «Щодо закупівлі природного газу та
послуг з розподілу природного газу».
Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник начальника
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
у Житомирській області
полковник служби цивільного захисту

В.А. Кучин

