
ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

* ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ &  від 16.03.2016 р.

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-30-40, (04735) 2-30-40, 
ког8ип_соІІе§е@икг.пеІ

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 
(природний газ - 06.20.10-00.00; 09123000-7)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 141000 мЗ.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання-послуг. За адресами об'єктів замовника 
(межа балансової належності)
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.02.2016 р., № 053891 в 
ВДЗ № 37 (24.02.2016)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.02.2016 р., 053891/1
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. 29.02.2016 р., № 058499 в ВДЗ № 40 (29.02.2016)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 12.03.2016 р., № 
073853 в ВДЗ № 48 (12.03.2016)

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.02.2016 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 18.02.2016, 12:00, 18000, 
Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 142

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят одна) грн., 20 коп. з ПДВ

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"



7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39672471
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ 
ГРОМОВА, будинок 142, (0472) 32-79-00, (0472) 32-79-00

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
10.03.2016 р., 1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят одна) грн., 
20 коп. з ПДВ

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». Відповідно до п. 2 ч. З ст. 16 Закону Замовник не встановлює 
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану 
учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі природного 
газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання 
теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Прізвища, ініціали посади членів комітету з конкурсних торгів

Рибченко С.М. - Голова комітету з конкурсних торгів
Круценко 0 .0 . - Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Демкова Л.Г. - Секретар комітету з конкурсних торгів
Писарева С.В. - Член комітету з конкурсних торгів
Ткаченко М.І. - Член комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.

і -



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 06.20Л - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний газ - 06.20Л0-00.00; 09123000-7)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 141000 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресами об'єктів замовника 
(межа балансової належності)
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.02.2016 р., № 053891 в ВДЗ № 37 
(24.02.2016)

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39672471
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс. 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 142, (0472) 32- 
79-00, (0472) 32-79-00

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят одна) грн., 20 коп. з ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 
24.02.2016 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).
Не раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі та до 31.12.2016 р.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 

Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-48-32, (04735) 2-48-32, 
гайа_ког8ші@икг.пе1

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 19.02.2016 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ - 06.20.10-00.00; 09123000-7)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 141000 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресами об'єктів 

замовника (межа балансової належності)
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39672471
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс. 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 142, (0472) 32- 
79-00, (0472) 32-79-00

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п. З ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 

1197-УІІ від 10.04.2014 р. із змінами, а саме: «нагальної потреби у здійсненні закупівлі у 
зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють 
дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме 
пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також у зв’язку з 
особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його 
розвідувальний орган, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, 
Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба 
України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші 
військові формування та/або частини, а також наданням у встановленому порядку Україною 
гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у 
таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури»

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі.



З 01.10.2015 року в Україні діє Закон України «Про ринок природного газу». Згідно з 
положеннями частини першої статті 1 зазначеного Закону постачальник природного газу -  
суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання 
природного газу.

Згідно листа-роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з 
01.10.2015 року всі споживачі природного газу, у тому числі бюджетні установи та організації, 
мають право вільно обирати постачальника природного газу, якщо такий постачальник 
отримав в установленому порядку ліцензію на право провадження даного виду господарської 
діяльності.

У відповідності до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - 
Закон) закупівля товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень має бути 
здійснена шляхом застосування однієї з процедур, що передбачена Законом, зокрема шляхом 
проведення конкурсних торгів (запит цінових пропозицій, відкриті торги) або переговорної 
процедури закупівлі.

Однак, переговорна процедура закупівлі застосовується замовниками лише як виняток у 
разі наявності документально підтверджених умов, визначених у статті 39 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель».

Положеннями Закону України «Про ринок природного газу» створено засади вільно 
конкуренції на ринку природного газу, а так само виключено поняття «регульованого» та 
«нерегульованого тарифу», що створює можливість участі у торгах як суб’єктів 
господарювання, що отримали у встановленому порядку ліцензії на постачання газу 
регульованим тарифом, так і інших суб’єктів господарювання, що отримали відповідні 
ліцензії на постачання газу за нерегульованим тарифом до 01.10.2015 року.

Для потреб забезпечення замовника природним газом на 2016 рік комітетом з конкурсних 
торгів оголошено процедуру конкурсних торгів за предметом закупівлі «06.20.1 - Газ 
природний, скраплений або в газоподібному стані (природний газ - 06.20.10-00.00; 09123000- 
7)». Однак у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників процедури закупівлі 
останню рішенням комітету з конкурсних торгів відмінено на підставі ч. 1 ст. ЗО Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» (оголошення про результати торгів 
№044164, "ВДЗ" №31(16.02.2016) від 16.02.2016.

В той же час комітетом з конкурсних торгів здійснено аналіз інформації, що оприлюднена 
на веб-порталі з питань здійснення державних закупівель, щодо проведення замовниками на 
території України конкурсних торгів на закупівлю природного газу. За результатами даного 
аналізу вбачається, що не менше 90 % оголошених торгів на підставі ст. ЗО Закону відмінено 
замовниками торгів у зв’язку з недостатньою кількістю учасників процедури закупівлі. 
Вказане свідчить, що ринок постачання природного газу є вкрай обмеженим та не 
сформованим, причиною чого є та обставина, що згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про ринг- 
природного газу» ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку 
природного газу, пов’язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням 
послуг установки ЬІ^С, постачанням природного газу, затверджуються Регулятором після 
консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Однак, станом на дату 
прийняття рішення комітетом з конкурсних торгів щодо початку переговорної процедури 
закупівлі нові ліцензійні умови не затверджено, що відповідно усуває можливість отримання 
суб’єктами господарювання з 01.10.2015 року ліцензій на постачання природного газу.

Враховуючи хоча і вкрай обмежену, але фактично наявну конкуренцію на ринку 
природного газу не вбачається можливим застосування замовником переговорної процедури 
закупівлі з підстав згідно п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону, а так само застосування положень п. 4 ч. 2 ст. 
39 Закону, а саме «якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через 
відсутність достатньої кількості учасників» означає, що замовник повинен двічі провести 
конкурсні торги, що за умови проведення запиту цінових пропозицій означає неможливість 
укладення договору про закупівлю природного газу з новим постачальником протягом не 
менше ніж двох місяців, а у випадку проведення відкритих торгів -  не менше 3 місяців.

В той же час, згідно п. З ч. 2 ст. 13 Закону України «Про ринок природного газу» споживач 
зобов’язаний не допускати несанкціонованого відбору природного газу . Отже, постачання 
газу природного для потреб опалення об’єктів замовника на законних підставах 
здійснювалось виключно до 31.01.2015 року включно, а саме до закінчення строку дії 
відповідних договорів, а починаючи з 01.01.2016 року Замовник не має правових підстав



здійснювати відбір газу для власних потреб, однак з урахуванням потреби у безперебійному 
постачанні газу здійснює його несанкціонований відбір, а саме відбір природного газу без 
укладення відповідного договору з постачальником. Слід зазначити, що самостійне вжиття 
замовником заходів з припинення несанкціонованого відбору газу в середині опалювального 
сезону призведе до виходу з ладу опалювального обладнання та відповідних мереж, що 
відповідно унеможливить нормальне функціонування організації замовника. Станом на дату 
прийняття рішення щодо проведення цієї переговорної процедури закупівлі замовником 
отримано попередження щодо припинення газопостачання, газорозподільним підприємством 
буде припинено розподілення природного газу до об’єктів замовника у зв’язку з відсутністю 
договірних відносин з будь-яким постачальником природного газу, а так само відсутності 
підтвердженої номінації необхідного обсягу природного газу для замовника, а також 
несанкціонованого відбору природного газу замовником.

Згідно ч. 1 Розділу 7 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 
від 30.09.2015р. № 2494 оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право 
припинити/обмежити газопостачання на об’єкт споживача (у тому числі побутового 
споживача) з дотриманням ПБСГ та нормативних документів, що визначають порядок 
обмеження/припинення природного газу, в тому числі у випадках відсутності або 
недостатності підтвердженого обсягу природного газу по об’єкту споживача та/або його 
постачальнику, несанкціонованого відбору природного газу. Отже, дії Оператора 
газорозподільної системи з урахуванням положень чинного законодавства є правомірними.

Таким чином, з урахуванням комплексного тлумачення положень Законів України «Про 
здійснення державних закупівель» та «Про ринок природного газу», Замовник не має права 
укладати договори про закупівлю до/без проведення конкурсних торгів на закупівлю газу 
природного, що фактично унеможливлює можливість замовника вплинути на процес 
запобігання у відключенні його об’єктів від постачання природного газу.

Таким чином, в процесі відключення від постачання природного газу, починаючи з 01 
січня 2016 року мають місце обставини, що не залежать від дій та волі замовника, а так само 
оператора ГРМ.

Відключення об’єктів Споживача під час проходження опалювального періоду від 
постачання природного газу, що відповідно передбачає припинення опалення приміщень 
замовника, у відповідності до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про 
затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 12.12.2012 № 1400 згідно 
ознаки 1.73, а саме «припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього 
повітря нижче 0°С в опалювальний період року через пошкодження магістральних теплових 
мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень» належить до визначення поняття 
«надзвичайної ситуації», яка в свою чергу в залежності від масштабів настання негативних 
наслідків може бути класифікована як надзвичайна ситуація об'єктового чи місцевого рівня.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу» безпека постачання 
природного газу - надійне та безперебійне постачання необхідних обсягів природного газу 
споживачам, що забезіїечується наявними джерелами надходження природного газу.

Отже, чинна законодавча база з регулювання сфери постачання природного газу, яка 
зобов’язує замовників застосовувати конкурсні торги для закупівлі природного газу входить в 
суперечність з фактичним станом справ на ринку постачання природного газу та ставить під 
загрозу безперебійне постачання бюджетних організацій природним газом, що створює 
загрозу завдання матеріальної шкоди державі у вигляді збитків від виходу з ладу систем 
опалення в опалювальний період та шкоди життю та здоров’ю громадян.

Згідно ч. 1 Розділу 2 Правил постачання природного газу (постанова НКРЕКП від 
30.09.2015 р. № 2496) обов’язковою умовою укладення договору про закупівлю з новим 
постачальником природного газу (якого відповідно може бути визначено шляхом проведення 
конкурсних торгів) є відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений 
природний газ перед діючим постачальником. Отже, проведення переговорної процедури 
закупівлі з підстав нагальної потреби у закупівлі газу природного надасть можливість у 
законний спосіб здійснити розрахунок за фактично спожитий газ з 01.01.2016 р., уникнути 
негативних наслідків виникнення надзвичайної ситуації, а також не допустити 
перевитрачання бюджетних коштів, що буде зумовлено необхідністю сплати штрафних 
санкцій за несвоєчасний розрахунок за спожитий газ.



Також згідно ч. З ст. 6 Кодексу цивільного захисту України для координації діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і 
реагуванням на надзвичайні ситуації районними державними адміністраціями утворюються 
місцеві комісії з питань техногенно-екодогічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно 
протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 17.02.2016 року встановлено наявність загрози життю та здоров’ю громадян у 
зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу та зобов’язано вжити заходів щодо 
безперебійного постачання газу.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі.

1. Закон України Про засади функціонування ринку природного газу» від 08.07.2010 р. № 
2467-УІ (зі змінами).

2. Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-УІІ від 10.04.2014 р. із 
змінами.

3. Попередження про відключення від газопостачання.
4. Оголошення про результати торгів №044164, "ВДЗ" №31(16.02.2016) від 16.02.2016
5. Протокол № 7 засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Корсунь-Шевченківської РДА від 17.02.2016 року.
6. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затверджену 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 12.12.2012 № 1400
7. Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживного обладнання.
8. Договірні обсяги постачання природного газу на 2016 рік.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 06.20Л - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний газ - 06.20.10-00.00; 09123000-7)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 141000 м3
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресами об'єктів замовника 
(межа балансової належності)
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.02.2016 р., № 053891 в 
ВДЗ № 37 (24.02.2016)
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.02.2016 р., 053891/1
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., № 058499 в ВДЗ № 40 (29.02.2016)

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.02.2016 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39672471
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс. 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 142, (0472) 32- 
79-00, (0472) 32-79-00

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 24.02.2016 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 10.03.2016 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість 
тисяч шістсот п’ятдесят одна) грн., 20 коп. з ПДВ
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 8203,20 грн./ІООО м. куб.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету з конкурсних торгів

ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ”
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35416001036014
1.5. 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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-30-40, (04735) 2-30-40, 
котт_соІІе§е@икг.пеІ

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі.
1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят одна) грн., 20 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Код 06.20.1 ,- Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний газ - 06.20.10-00.00; 09123000-7)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 141000 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресами об'єктів замовника 
(межа балансової належності)
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"
18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 142 
(0472) 32-79-00, (0472) 32-79-00

6. Інформація про ціну пропозиції. 1156651 (один мільйон сто п’ятдесят шість тисяч шістсот 
п’ятдесят одна) грн., 20 коп. з ПДВ

7. Умова застосування переговорної процедури. Відповідно до п. З ч. 2 ст. 39 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель».

8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

,ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ /  від 14.03.2016 р.

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-30-40, (04735) 2-30-40, 
ког8ип_со1Іе§е@икг.пе1

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код 35.11.1 -  енергія електрична - 35.11.10-00.00; електрична енергія - 
09310000-5
2 .2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 198519 кВт./год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3. 1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., № 058655 в 
ВДЗ № 40 (29.02.2016)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., 058655/1
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. 02.03.2016 р., № 062921 в ВДЗ № 42 (02.03.2016)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.03.2016 р., № 
072536 в ВДЗ № 47 (11.03.2016)

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 23.02.2016р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 23.02.2016, 11:00, 19400, 
Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ 
ЧАПАЄВА, будинок 80

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
203200 (двісті три тисячі двісті) 59 коп. з ПДВ

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.



7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25204554
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.,19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський 
район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 80, (04735) 2-46-76, 
(04735) 2-04-87

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 
10.03.2016 р., 203200 (двісті три тисячі двісті) 59 коп. з ПДВ

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установ
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель». Відповідно до п. 2 ч. З ст. 16 Закону Замовник не встановлює 
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану 
учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі природного 
газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання 
теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

11. Інша інформація.
Згідно абз. 2 ч. З ст. 39 Закону Замовник має право укласти договір про закупівлю за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 
п’ять днів у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, 
централізованого постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 
про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
посади членів комітету з конкурсних торгівПрізвища, ініціали 

Рибченко С.М. 

Круценко 0 .0 .  

Демкова Л.Г. 

Писарева С.В. 

Ткаченко М.І.

- Голова комітету з конкурсних торгів

- Заступник голови комітету з конкурсних торгів

- Секретар комітету з конкурсних торгів

- Член комітету з конкурсних торгів

- Член комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35416001036014
1.5. 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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-30-40, (04735) 2-30-40, 
ког$ип_соІІе§е@икг.пеї

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі.
203200 (двісті три тисячі двісті) 59 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4 . 1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 -  енергія електрична - 35.11.10-00.00; 
електрична енергія - 09310000-5
4 .2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 198519 кВт./год.
4 .3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-Шевченківський, 
ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 80 
(04735) 2-46-76, (04735) 2-04-87

6. Інформація про ціну пропозиції. 203200 (двісті три тисячі двісті) 59 коп. з ПДВ

7. Умова застосування переговорної процедури. Згідно п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель».

8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету

3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35Л1Л -  енергія електрична - 35Л1Л0-00.00; 
електрична енергія - 09310000-5
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 198519 кВт./год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 року

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 
переговорної процедури закупівлі.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., № 058655 в 
ВДЗ № 40 (29.02.2016)
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., 058655/1
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 02.03.2016 р., № 062921 в ВДЗ № 42 (02.03.2016)

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 23.02.2016 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГЬ" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25204554
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 80, (04735) 2-46-76, (04735) 2-04-87

7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції. 29.02.2016 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 10.03.2016 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 203200 (двісті три тисячі двісті) 59 кой. з ПДВ
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Згідно договору про закупівлю

8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.
Голова комітету з конкурсних торгів



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 
Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11Л -  енергія електрична - 35.11.10-00.00; 
електрична енергія - 09310000-5
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 198519 кВт./год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на ■ 
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 29.02.2016 р., № 058655 в ВДЗ № 40 
(29.02.2016)

5. Учасник-пецеможець (учасники-пепеможці),
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖ
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25204554
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 
телефакс. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 80, (04735) 2-46-76, (04735) 2-04-87

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
203200 (двісті три тисячі двісті) 59 коп. з ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 
29.02.2016 р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).
Не раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі та до 31.12.2016 р.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.



ФОРМА ЗАТВЕРДЖЕНА
Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України від 15.09.2014 р., № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ- 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125651
1.3. Місцезнаходження. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто 

Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38
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). Рибченко Світлана Миколаївна, голова комітету з 
конкурсних торгів, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38, (04735) 2-30-40, (04735) 2-30-40, 
ког8ип_со11е§е@икг.пеі

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі. 24.02.2016 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2. 1. Найменування предмета закупівлі. Код 35.11.1 -  енергія електрична - 35.11.10-00.00; 

електрична енергія - 09310000-5
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 198519 кВт./год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Межа балансової належності
2.4 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 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 "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" КОРСУНЬ- 
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 25204554
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс. 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь- 
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 80, (04735) 2-46-76, (04735) 2-04-87

4. Умова застосуванні переговорної процедури закупівлі.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 

1197-УІІ від 10.04.2014 р. із змінами, а саме: «відсутності 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.

Згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» Антимонопольним комітетом 
України (далі - Комітет) ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій на підставі 
реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій -  
національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або 
органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення 
зазначених комісій.

Згідно Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 19 березня 2015 року № 826, внесення до Реєстру



відомостей про суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у 
сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової 
енергії відповідно до ліцензій, виданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
здійснюється на підставі інформації, наданої до НКРЕКП Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше 5 числа 
кожного місяця.

Відомості щодо суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у 
сферах енергетики та комунальних послуг, вносяться НКРЕКП до Реєстру станом на останнє 
число звітного місяця.

Реєстр розміщується щомісяця не пізніше 7 числа на офіційному веб-сайті НКРЕКП 
(Шр://\у>у\у.пегс.§оу.иа/), відомості з якого щомісяця до 10 числа на електронних та паперових 
носіях подаються до Антимонопольного комітету України.

Крім цього, Замовник здійснює закупівлю послуг згідно предмета закупівлі в Учасника у 
зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, оскільки 
мережі Замовника приєднані безпосередньо до потужностей Учасника.

Враховуючи ті обставини, що відомості щодо Учасника внесені до зведеного переліку 
суб’єктів природних монополій, а також розгалуженість технологічних мереж (електромережі 
Замовника безпосередньо приєднані до потужностей Учасника), здійснення поставок енергії 
електричної іншими учасниками не є можливим, а тому з урахуванням вимог Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» Замовнику необхідно застосувати переговорну 
процедуру закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі.

1. Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ.
2. Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України (Ьіїр:/Лу\У\у.атс.§ОУ.иа/).
3. Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу.
4. Розрахунок втрат електроенергії в мережах споживача.

Голова комітету з конкурсних торгів Рибченко С.М.


