
про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-04-011844-С

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета розподіл газу
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу
словником:

ЛОТ 1 — розподіл газу

Назва Коди та назви Кількість Місце поставки Строк
предмета відповідних товарів або товарів або місце поставки
закупівлі класифікаторів обсяг виконання робіт товарів,

предмета закупівлі і виконання чи надання виконання
частин предмета робіт чи послуг робіт чи
закупівлі (лотів) (за надання надання
наявності) послуг послуг

розподіл ДК 021:2015: 65210000-8 62309.38 метр Україна, м.Чернівці, до 31 грудня
газу — Розподіл газу кубічний 58001, Чернівецька 

область, Мирона 
Кордуби,21А

2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджен
ціна
пропозиці
учасника
процедурі
закупівлі

а

ії

і

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

136 332.93 
IIАН з ПДВі

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької І 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

02910120

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

розподіл газу

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 2 — розподіл газу

Назва Коди та назви Кількість Місце поставки Строк
предмета відповідних товарів або товарів або місце поставки
закупівлі класифікаторів обсяг виконання робіт товарів,

предмета закупівлі і виконання чи надання виконання
частин предмета робіт чи послуг робіт чи
закупівлі (лотів) (за надання надання
наявності) послуг послуг

розподіл ДК 021:2015: 65210000-8 7066.09 метр Україна, м. до 31 грудня
газу — Розподіл газу кубічний Вижниця, 58001, 

Чернівецька 
область, Гагаріна 
ЗА

2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

■ і

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

15 460.61 
ЦАН з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-04-011844-С

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 3 — розподіл газу

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
газу

ДК 021:2015: 65210000-8 
— Розподіл газу

3300.93 метр 
кубічний

Україна, м. Герца, 
58001, Чернівецька 
область, 
Центральна, 24

до 31 грудня ; . 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 УАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

7 222.43 ЦАН 
зПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 4 — розподіл газу

Назва Коди та назви Кількість Місце поставки Строк
предмета відповідних товарів або товарів або місце поставки
закупівлі класифікаторів обсяг виконання робіт товарів,

предмета закупівлі і виконання чи надання виконання
частин предмета робіт чи послуг робіт чи
закупівлі (лотів) (за надання надання
наявності) послуг послуг

розподіл ДК 021:2015: 65210000-8 4917.02 метр Україна, м. до 31 грудня
газу — Розподіл газу кубічний Заставна, 58001, 

Чернівецька 
область, Гагаріна, 
2

2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджені
ціна
пропозиці
учасника
процедурі
закупівлі

а

її

і

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

10 758.45 
IIАН з ПДЕ>

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 5 — розподіл газу

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
газу

ДК 021:2015: 65210000-8 
— Розподіл газу

4638.14 метр 
кубічний

Україна, Кіцмань, 
58000, Чернівецька 
область,
Сковороди, 2 А

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

10 148.24 
ЦАН з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов і 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 6 — розподіл газу

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
газу

ДК 021:2015: 
65210000-8 — Розподіл 
газу

7012.68 метр 
кубічний

Україна, Кельменці, 
58000, Чернівецька 
область,
Сагайдачного, 39Б

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджен
ціна
пропозиці
учасника
процедурі
закупівлі

а

її

і

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

15 343.75 
ЦАН з ПДЕі

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ИА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 7 — розподіл газу

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
газу

ДК 021:2015: 
65210000-8 — Розподіл 
газу

5774.5 метр 
кубічний

Україна, м. 
Сторожинець, 58001, 
Чернівецька область, 
Першотравнева, 1

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ИАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

12 634.61 
ІІАН з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

; : і
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



про намір укласти договір 
(під час застосування переговорної процедури) 

ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: Чернівецька обласна прокуратура

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в 02910120
ЄДР:

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область,
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Вид предмета закупівлі: Послуги

Узагальнена назва предмета розподіл газу
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу
словником:

ЛОТ 8 — розподіл газу

Назва Коди та назви Кількість Місце поставки Строк
предмета відповідних товарів або товарів або місце поставки
закупівлі класифікаторів обсяг виконання робіт товарів,

предмета закупівлі і виконання чи надання виконання
частин предмета робіт чи послуг робіт чи
закупівлі (лотів) (за надання надання
наявності) послуг послуг

розподіл ДК 021:2015: 65210000-8 3454.9 метр Україна, м. Хотин, до 31 грудня
газу — Розподіл газу кубічний 58000, Чернівецька 

область, І. Франка, 
5Б

2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

7 559.32 ЛАН 
зПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року



ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
ІІА-2021-03-04-011844-с

Найменування замовника: 

Категорія замовника:

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним 
словником:

Чернівецька обласна прокуратура

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

02910120

Україна, м. Чернівці, 58001, Чернівецька область, 
вул. Мирона Кордуби, 21 А

Послуги

розподіл газу

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

ЛОТ 9 — розподіл газу

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

розподіл
газу

ДК 021:2015: 65210000-8 
— Розподіл газу

5533.03 метр 
кубічний

Україна, м. 
Сокиряни, 60200, 
Чернівецька 
область,
Грушевського ,32

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата 5 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 227566.61 ІІАН



Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджен
ціна
пропозиці
учасника
процедурі
закупівлі

а

ії

і

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"

03336166 58009, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, 
Першотравневий район 
ВУЛ. ВИННИЧЕНКА 
будинок 9А

0372549077

12 106.27 
ЦАН з ПДЕі

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Для забезпечення повноцінного постачання природним газом протягом 2021 року Чернівецької 
обласної прокуратури необхідно укласти договір на послуги із розподілу газу (код ДК021:2015 
65210000-8).
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» замовники проводять переговорну 
процедуру закупівлі як виняток. Строки закупівлі та вимоги до пакету документів Замовник формує 
самостійно, виходячи з власних потреб. Відповідно Закону України «Про публічні закупівлі», щодо 
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) зазначені послуги на відповідному ринку 
можуть бути поставлені тільки одним постачальником - АТ «Чернівцігаз».
Неукладання або несвоєчасне укладання договору на послуги з розподілу газу призведе до 
припинення газопостачання органів Чернівецької обласної прокуратури у 2021 році та поставить 
під загрозу нормальне функціонування та роботу органів обласної прокуратури, а також може 
спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, загрозливих для життя та 
здоров'я працівників, а саме під зривом буде опалювальний період 2021 року


