
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 
 

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 2  від 12.02.2015 року 
 
 

 1. Замовник.  
 1.1. Найменування.  
Черкаська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України» 
 1.2. Код за ЄДРПОУ.  
Код 38517360 
 1.3. Місцезнаходження.  
20731, Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 
15. 
 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 
учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 
адреса).  
Директор-голова Комітету з конкурсних торгів Кривда Юрій Іванович, 
телефон (факс) (04733) 4-24-82, електронна адреса cherkassy_grunt@ukr.net.  
 2. Предмет закупівлі.  
 2.1. Найменування.  
Газ природний скраплений або в газоподібному стані, код 06.20.1  
 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
Об’єм закупівлі 9000м³. 
 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  
Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15. 
 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 
Протягом  2015 року. 
 3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася 
інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
www.iogu.gov.ua 
 3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель. 
«ВДЗ» №172 (20.01.2015) від 20.01.2015 року, номер оголошення 015758, 
реєстраційний номер документа 15013ХХ138977. 



 3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель. 
«ВДЗ» №172 (20.01.2015) від 20.01.2015 року, номер оголошення 015758, 
реєстраційний номер документа 15014FX155177. 
 3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  
«ВДЗ» №177 (27.01.2015) від 27.01.2015 року, номер оголошення 023956, 
реєстраційний номер документа 15014ХХ157452. 
 3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель. 
«ВДЗ» №190 (12.02.2015) від 12.02.2015, номер оголошення 047140, 
реєстраційний номер документа 15023ХХ212544.  
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
31.12.2014 року. 
 5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 12.01.2015 
року, за адресою Черкаська обл., Смілянський р-н, с.Холоднянське, 
вул.Докучаєва, 15, 11год.00хв. 
 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану 
вартість):  
  
69635,16 з  ПДВ  
             (цифрами) 
  
Шістдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 16 копійок з ПДВ . 
             (словами) 
 
 7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
Публічне акціонерне товариство «По газопостачанню та газифікації 
«Черкасигаз». 
 7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків.  
Код ЄДРПОУ 03361402. 
 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 
18000, м.Черкаси, вул. Громова ,142, телефон (0472) 32-79-00, факс (0472) 32-
79-02. 
 8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 
закупівлю.  
06 лютого 2015 року. 
 9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури 
закупівлі. 



 10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 
установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

Згідно з ст. 16 ч. 3 п. 2 кваліфікаційні критерії не встановлювались. 
Учасником надані наступні документи. 
1) Довідка про відповідність Публічне акціонерне товариство «По 

газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» кваліфікаційним 
критеріям учасника. 

2) Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. 
3) Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації. 
4) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 
5) Ліцензія видана Національною комісією регулювання 

електроенергетики України. 
 11. Інша інформація.  

Переговорна процедура закупівлі вибрана відповідно до п.2 ч.2 ст.39 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» -  відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладений лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Законом України від 20.04.2000р. № 1682 «Про природні монополії» (із 
змінами і доповненнями) регулюється діяльність суб’єктів природних 
монополій, в тому числі щодо  постачання природного і нафтового газу 
трубопроводами.  

Відповідно до вищезгаданого Закону та згідно з Положенням про 
складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, 
затвердженим Розпорядженням Антимонопольного комітету України від від 
28.11.2012 № 874-р, перелік суб’єктів природних монополій складається та 
ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його 
повноважень та розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України. 
Відповідно до пункту 14 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій 
станом на 14.01.2015 Публічне акціонерне товариство «По газопостачанню та 
газифікації «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402, адреса: м. Черкаси, вул. 
Громова, буд. 142, 18000) здійчнює на території м.Черкас та Черкаської 
області, крім м.Умані, Уманського, Христинівського та Маньківського 
районів в зоні розташування розподільчих газопроводів, що перебувають у 
користуванні ПАТ «Черкасигаз», господарську діяльність з розподілу 
природного, нафтового газу і газу (метану), вугільних родовищ, що перебуває 
у стані природної монополії. 
З метою забезпечення газом природним для опалення приміщення Черкаська 
філія державної установи «Інститут охорони грунтів України» підключена до 
загальної мережі ПАТ «Черкасигаз». Таким чином, у зв'язку з відсутністю 
альтернативи, забезпечення постачання природного газу  Черкаська філія 



державної установи «Інститут охорони грунтів України»  за її 
місцезнаходженням може бути здійснено лише певним постачальником – 
Публічним акціонерним товариством «По газопостачанню та газифікації 
«Черкасигаз». 
 12. Склад комітету з конкурсних торгів: 
- голова Комітету з конкурсних торгів-директор Кривда Ю.І.; 
- секретар Комітету з конкурсних торгів-головний бухгалтер Панасенко І.С.; 
- члени Комітету; Коваленко С.Д.-провідний економіст, Курсевич О.О.-
завідувач лабораторією, Боговик І.А.-фахівець І категорії лабораторії 
геоінформаційних систем та обробки інформації. 
 
  
 
 
 
 
Директор – голова  Комітету  
з конкурсних торгів                                                                              Ю.І. Кривда 
 


