
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі:  

Послуги з розподілу природного газу (ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу), розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 
коштів» (зі змінами)) 

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

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської 
сільської ради Стрийського району Львівської області 
81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 
Код за ЄДРПОУ – 41834402; 
Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, 
зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (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) 

 
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
 
Послуги з розподілу природного газу (ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу) 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: звіт про договір про закупівлю. укладений без використання електронної 
системи, UA-2023-01-13-003013-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 351 500,00 грн. 173 323,42 
м.куб 
Відповідно до постанови від 22 грудня 2021 р. №2759 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 
природного газу для АТ «ЛЬВІВГАЗ» (набрала чинність з 1 січня 2022 р.) 
- тариф на послуги розподілу природного газу – 1,69 грн за 1 м.куб на місяць (без урахування ПДВ) 

 
Розмір бюджетного призначення: 351 500,00 грн.   

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного 
ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 
внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на 
одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами 
природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит 
на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари 
(послуги). Згідно статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання займає 
монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; 
не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо 
закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів 
господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 
28.11.2012 № 874-р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних 
монополій» визначено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку 
суб'єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До 
Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари 
на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій 
у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ" (АТ "ЛЬВІВГАЗ") 
ЄДРПОУ 03349039, є суб’єктом природної монополії в сфері розподілу природного газу на території Львівської 
області. Постановою НКРЕКП від 29.06.2017 № 850 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ 
«Львівгаз» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газ в межах 
території міста Львів та Львівської області. Відповідно до наведеного, закупівлю даної послуги може бути 
запропоновано лише певному надавачу послуг, що у свою чергу означає відсутність конкуренції на відповідному 



ринку. На підставі викладеного, оскільки послуга з розподілу газу може бути запропонована лише АТ 
"ЛЬВІВГАЗ". Закупівля здійснюється згідно підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на 
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування 
затвердженого ПКМУ від 12.10.2022р.№1178, а саме: роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність 
конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником 
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