
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 
 
 1. Замовник.  
 
 1.1. Найменування.  
Черкаська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України» 
  
 1.2. Код за ЄДРПОУ.  38517360 
 
 1.3. Місцезнаходження.  
20731 Черкаська область, Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва 15. 
 
 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, електронна адреса).  
Директор-голова Комітету з конкурсних торгів Кривда Юрій Іванович, телефон (факс) 
(04733) 4-24-82, електронна адреса cherkassy_grunt@ukr.net. 
 
 1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 
16 січня 2015 року. 
 
 2. Інформація про предмет закупівлі.  
 
 2.1. Найменування предмета закупівлі.  
Газ природний скраплений або в газоподібному стані, код 06.20.1  
 
 2.2. Кількість товарів 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 учасника (учасників) процедури закупівлі. 
 
 3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
Публічне акціонерне товариство «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз»; 
 
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
 Код ЄДРПОУ 03361402. 
 
 3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс.  
18000, м.Черкаси, вул. Громова ,142 ; 
Тел. (0472) 32-79-00, факс (0472) 32-79-02. 
 



 
 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.  
Ст.39 ч.2.Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 
 
 5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі. 
Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи. 
 
 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі. 
Постанова Кабінету міністрів України №1729 від 27.12.2014 року. Ліцензії НКРЄ, довідки. 
 
 
 
 
 
Директор – голова Комітету 
з конкурсних торгів                                                                                    Ю.І. Кривда 
 


