
 

 

 

ЛАДИЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

вул. Петра Кравчика 4, м. Ладижин, Вінницька обл., 24321, тел. (04343)  6-18-79, факс 6-27-69  

Е-mail: osvita_ladyzhin@ukrpost.ua Код  ЄДРПОУ 25945998 

 

29.11.2012                    №_801________                                                                 

На № ______________від___________     

                                                                                                                                                                                                              

ІБ «Вісник державних закупівель»         

  

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування процедури закупівлі в одного учасника 

  
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Відділ освіти Ладижинської міської ради  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25945998 

1.3. Місцезнаходження:  24321, Вінницька область м. Ладижин вул. Будівельників, буд. 51. 

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, 

e-mail).   Голова комітету з конкурсних торгів, методист ММК відділу освіти Зінько Сергій 

Анатолійович  

Тел./факс (043-43) 6-27-69  

Е-mail:  osvita_ladyzhin@ukrpost.ua;  

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне 

найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Ладижинської міської ради , і. 

к. за ЄДРПОУ: 25945998 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури 

закупівлі в одного учасника:   28 листопада 2012 року 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: 11.10.2. -  природний газ. 

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 140,000 тис. куб. м.;  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: ЗОШ І – ІІІ ст. №1, м. Ладижина, 

Лукашівський НВК, ДНЗ №1 «Барвінок» м. Ладижина, ДНЗ «Віночок» с. Губник. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2013 року. 

4. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне 

акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз».  

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03338649 

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 

21012, м. Вінниця, провулок Щорса, 24,  тел./факс(0432)27-85-98, 27-80-92. 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п. 2 ч.2, ст.39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель», а саме - «відсутності конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи   надані   

тільки   певним   постачальником   (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи»; 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного 

учасника: відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпе-

чення споживачів природним газом» від 27.12.2001 №1729 (в останній редакції від 03.08.20011 р.) 

реалізація природного газу для задоволення потреб установ та організацій, які фінансуються з держа-
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вного та місцевого бюджетів здійснюється суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на поста-

чання природного газу за регульованим тарифом. 

На території м. Ладижина Вінницької області Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та 

газифікації «Вінницягаз» має ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом та є 

суб’єктом природної монополії. 

Потреба в природному газі задовольняється з ресурсу природного газ НАК «Нафтогаз України». 

Відділ освіти Ладижинської міської ради та Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та 

газифікації «Вінницягаз» мають багаторічний досвід плідної співпраці щодо постачання природного 

газу, тобто є відповідна практика документально підтвердженого досвіду виконання зазначених до-

говорів. 

Не укладання з Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» 

договорів на закупівлю природного газу може призвести до вимушеного припинення діяльності 

установ, зриву опалювального сезону, негативних соціальних процесів та небажаних наслідків.  

Постачання природного газу здійснюється за цінами, які встановлені відповідними постановами 

НКРЕ України. 

На підставі вищезазначеного, до п. 2 ч.2, ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупі-

вель», а саме - «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи пос-

луги, які можуть бути поставлені, виконані чи   надані   тільки   певним   постачальником   (виконав-

цем), за відсутності при цьому альтернативи», з метою уникнення зриву опалювального сезону з 

01.01.2013 року відділ освіти Ладижинської міської ради має необхідність укласти договір з Публіч-

ним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» на поставку природно-

го газу в обсязі 140,000 тис. куб. м. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 

            - лист від 09.11.2012  №05-29.3/3216  Вінницького обласного територіального відділення Ан-

тимонопольного комітету України, в якому повідомляється, що «відповідно до Методики визначення 

монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпоря-

дження Антимонопольного комітету України від 05.03.02 №49-р та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 01.04.2002 №317/6605 зі змінами,  публічне акціонерне товариство по газопостачан-

ню та газифікації «Вінницягаз» (далі – ПАТ «Вінницягаз») займає монопольне становище на ринках 

транспортування природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за 

регульованим тарифом в територіальних межах м. Вінниці та Вінницької області в зоні розташування 

розподільних газопроводів, що перебувають у власності чи користуванні ПАТ «Вінницягаз», з част-

кою 100 відсотків». 

  

Голова комітету з конкурсних торгів                                                           С.А. Зінько  

 

 

 


