
 
ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Черкаській області. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02357999 
1.3. Місцезнаходження: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси, 18016 
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): 
Литвин Михайло Григорович, перший заступник начальника Головного 
управління статистики у Черкаській області, вул. Остафія Дашковича, 39,                      
м. Черкаси, 18016, (0472) 36-06-60, (0472) 36-16-75,  gustat@ck.ukrstat.gov.ua 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної процедури закупівлі 18.01.2016 

2. Інформація про предмет закупівлі:  
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води, (35.30.12-00.00 постачання пари та 
гарячої води трубопроводами) ЄЗС код ДК 021-2015 – 09320000-8 пара, 
гаряча вода та пов’язана продукція. 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:                         
842,611 Гкал; 208,65 м2  : 

лот №1: 542,000 Гкал;   

лот №2: 23,000 Гкал (для орендарів);   

лот №3: 21,000 Гкал; 140,05 м2 

лот №4: 97,170 Гкал  
лот №5: 6,000 Гкал; 68.6 м2  

лот №6: 15,000 Гкал  
лот №7: 12,791 Гкал 

лот №8: 57,770 Гкал  
лот №9: 67,880 Гкал  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
лот №1: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси;  
лот №2: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси; 
лот №3: вул. Леніна, 83а, смт. Драбів, Черкаська обл.; 
лот №4: вул. Миру, 2, м. Жашків, Черкаська обл.; 
лот №5: вул. Шевченка, 63, м. Звенигородка, Черкаська обл.; 
лот №6: вул. Г.Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл.; 
лот №7: вул. 206 Дівізії, 10а, м. Канів, Черкаська обл. 
лот №8: вул. Щорса, 6, м. Сміла, Черкаська обл.; 
лот №9: пров. Клари Цеткін, 3а, м. Умань, Черкаська обл. 
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: 
лот №1: Комунальне підприємство теплових мереж       
               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради 
лот №2: Комунальне підприємство теплових мереж  
                «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради 
лот №3: Комунальне підприємство «Драбівські теплові мережі»  
лот №4: Жашківське підприємство теплових мереж  
лот №5: Звенигородське підприємство теплових мереж  
лот №6: Кам'янське комунальне підприємство теплових мереж  
лот №7: Канівське комунальне підприємство теплових мереж 
лот №8: ТОВ «Сміла Енергоінвест»  
лот №9: Уманське комунальне підприємство  
                «Уманьтеплокомуненерго» 
3.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційних номер облікової картки платника податків: 
лот №1: 02082522; 
лот №2: 02082522; 
лот №3: 21356824; 
лот №4: 21370764; 
лот №5: 02082717; 
лот №6: 21366202; 
лот №7: 02082657; 
лот №8: 36779078; 
лот №9: 02082675 
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 
телефон, телефакс: 
лот №1: Комунальне підприємство теплових мереж  
               «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,                      
               вул. О. Дашковича, 62,  м. Черкаси, 18000, (0472) 540-692;   
лот №2: Комунальне підприємство теплових мереж  
              «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради,                        
               вул. О.Дашковича, 62, м.Черкаси, 18000, (0472) 540-692;  
лот №3: Комунальне підприємство «Драбівські теплові мережі»,                   
               вул. Комарова,5, смт. Драбів, Черкаська область, 19800,  
               (04738) 3-03-27; 
лот №4: Жашківське підприємство теплових мереж, вул. Миру, 2,                   
               м. Жашків,  Черкаська область, 19200, (04747) 6-00-15; 
лот №5: Звенигородське підприємство теплових мереж,  
               вул. Кримського, 25, м. Звенигородка, Черкаська область,  
               20200, (04740) 2-34-17; 
лот №6: Кам'янське комунальне підприємство теплових мереж  
               вул. Леніна, 33, м. Кам'янка, Черкаська область, 20800,  
               (04732) 6-16-31; 
лот №7: Канівське комунальне підприємство теплових мереж,  



                вул. Енергетиків, 30, м.Канів, Черкаська область,  
                19000, (04736) 3-29-60. 
лот №8: ТОВ «Сміла Енергоінвест», вул. Свердлова, 94, м. Сміла,      
               Черкаська область, 20700, (04733) 4-20-88; 
лот №9: Уманське комунальне підприємство  
               «Уманьтеплокомуненерго», вул. Тищика, 12а, м. Умань,       
               Черкаська область, 20300, (04744) 3-85-79; 

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до 
п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»  

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання 
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: офіційний веб-сайт Антимонопольного 
комітету України (www.amc.gov.ua) щодо вищезазначених підприємств, як 
таких що входять до Переліку суб’єктів природних монополій у 
визначених адміністративних одиницях.  
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                   М. Г. Литвин  


