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Найменування: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА 
БАЛЕТУ 

Код ЄДРПОУ: 02224643 

Вебсайт: http://operahouse.od.ua/ 

Місцезнаходження: 65026, Україна , Одеська обл., Одеса, 
ПРОВУЛОК ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 
1 

Контактна особа: Ткаченко Дмитро Володимирович 
380634101308 
OPERASNAB@GMAIL.COM 

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

Обґрунтування застосування переговорної процедури 

Пункт закону 
Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією 
наслідків надзвичайних ситуацій 

Обґрунтування 
з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність 
опалення та гарячого водопостачання, ОНАТОБ звернувся до Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (лист № 02/541 від 08.10.2021 р.) та 
до Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (лист № 02/542 від 09.10.2021 р.) для отримання 
висновку стосовно надзвичайних ситуацій що сталися у зв’язку з відсутністю 
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років. Протоколом № 13 від 11.10.2021 року комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було 
вирішено ситуацію щодо непостачання газу на об’єкти бюджетних установ 
протягом осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, подальшою загрозою 
життю та здоров’ю населення області, завдання значних матеріальних 
збитків, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного 



захисту України, визначити як загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 
попередньо кваліфікувати – надзвичайна ситуація регіонального рівня, також 
листом № 16-17396/161-2 від 12.10.2021 року Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій отримано відповідь стосовно надзвичайних ситуацій 
що сталися у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним 
установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років. Таким чином, у 
ОНАТОБ наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі 
на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

Інформація про процедуру 

Дата оприлюднення: 29 жовтня 2021 

Оскарження наміру укласти договір: 04 листопада 2021 00:00 

Інформація про предмет закупівлі 

Вид предмету закупівлі: Товари 
 
 
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09120000-6: Газове 
паливо 
 
Вартість відповідно календарного плану: 2021р. - 860808,00 грн. 2022р. - 
2673471,00 грн. Кількість: 2021р. - 52 тис.куб.м 2022р. - 161,5 тис.куб.м 

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 

213.5 т.м.куб 

природний газ 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 
Україна, Відповідно до документації 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022 

ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків) 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія 

Оплата за природний газ за 
відповідний розрахунковий 
період (місяць) здійснюється 

Пiсляоплата 30 Календарні 70 



Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 

(%) 

Споживачем виключно 
грошовими коштами в 
наступному порядку: - 70% 
вартості фактично 
переданого відповідно до 
акту приймання-передачі 
природного газу - до 
останнього числа місяця, 
наступного за місяцем, в 
якому було здійснено 
постачання газу. Остаточний 
розрахунок за фактично 
переданий відповідно до акту 
приймання-передачі 
природний газ здійснюється 
Споживачем до 15 числа 
(включно) місяця, 
наступного за місяцем, в 
якому Споживач повинен був 
сплатити 70 % грошових 
коштів за відповідний 
розрахунковий період. 

Iнша 
подія 

Оплата за природний газ за 
відповідний розрахунковий 
період (місяць) здійснюється 
Споживачем виключно 
грошовими коштами в 
наступному порядку: - 70% 
вартості фактично 
переданого відповідно до 
акту приймання-передачі 
природного газу - до 
останнього числа місяця, 
наступного за місяцем, в 
якому було здійснено 
постачання газу. Остаточний 
розрахунок за фактично 
переданий відповідно до акту 
приймання-передачі 

Пiсляоплата 15 Календарні 30 



Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 

(%) 

природний газ здійснюється 
Споживачем до 15 числа 
(включно) місяця, 
наступного за місяцем, в 
якому Споживач повинен був 
сплатити 70 % грошових 
коштів за відповідний 
розрахунковий період. 

 


