
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 1 від 12.03.2013р. 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Чернігівській області 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02363072 

1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000 
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, e-mail).  

Козар Тетяна Володимирівна – заступник начальника Головного управління, голова 
комітету з конкурсних торгів, Грищенко Людмила Михайлівна – начальник відділу 
планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи, секретар 
комітету з конкурсних торгів, Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37,  14000,  Тел. (0462) 
675-059, 774-497, факс (0462) 675-027, e-mail: post@chernigivstat.gov.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 37508596 

2.  Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 
3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування: код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води 

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  905,02931 
Гкал, у т.ч.: Лот 1 – 9,33998 Гкал; Лот 2 – 18,18806 Гкал; Лот 3 – 86,0667 Гкал; Лот 4 – 
32,59592 Гкал; Лот 5 – 9,0455 Гкал; Лот 6 – 71,20119 Гкал; Лот 7 – 20,30861 Гкал; Лот 8 – 
124,5825 Гкал; Лот 9 – 30,36286 Гкал; Лот 10 – 12,76622 Гкал; Лот 11 – 490,57177 Гкал 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот 1 - 16500, 
Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31; Лот 2 - 15100, Чернігівська область, 
м.Городня, вул. Леніна, 4; Лот 3 - 17000, Чернігівська область, м. Козелець, вул. 
Комсомольська, 14; Лот 4 - 15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченко, 85; 
Лот 5 - 16300, Чернігівська область, смт Куликівка, вул. Партизанська, 2а; Лот 6 - 15600, 
Чернігівська область, м. Мена, вул. Жовтнева, 7; Лот 7 - 16000, Чернігівська область, 
м.Новгород-Сіверський, вул. Базилевича, 10а; Лот 8 - 16600, Чернігівська область, м. 
Ніжин, вул. Богуна, 8; Лот 9 - 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 226; 
Лот 10 - 16400, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Г.Барвінок, 7; Лот 11 - 14000, м. 
Чернігів, вул. Горького, 37 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 
2013року. 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника: www.tender.me.gov.ua 

4.2. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась 
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі 
наявності): www.chernigivstat.gov.ua. 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України: 12.02.2013р., "ВДЗ" №12/7 (755/7), №061467 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному  

http://www.tender.me.gov.ua/


виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України: – 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України:  12.02.2013р., №061467/1 

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
18.02.2013р.,  "ВДЗ" №14(757),  №063965 

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на 
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 04.03.2013р. 
"ВДЗ" №18/(761),  №080209 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в 
міжнародному інформаційному  виданні з питань державних закупівель 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: –   

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 
01.02.2013р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 05.02.2013р., 
м.Чернігів, вул.Горького, 37 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):    

Лот 1 – 10650грн. 95коп. (Десять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 95 копійок);  

Лот 2 – 16463грн. 00коп. (Шістнадцять тисяч чотириста шістдесят три гривні 00 копійок);  

Лот 3 – 82882грн. 00коп. (Вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок);  

Лот 4 – 29650грн. 00коп. (Двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок);  

Лот 5 – 9204грн. 00коп. (Дев'ять тисяч двісті чотири  гривні 00 копійок);  

Лот 6 – 60335грн. 00коп. (Шістдесят тисяч триста тридцять п'ять гривень 00 копійок);  

Лот 7 – 20704грн. 34коп. (Двадцять тисяч сімсот чотири гривні 34 копійки);  

Лот 8 – 124751грн. 93коп. (Сто двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят одна гривня 93 
копійки);  

Лот 9 – 26271грн. 39коп. (Двадцять шість тисяч двісті сімдесят одна гривня 39 копійок);  

Лот 10 – 12175грн. 07коп. (Дванадцять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 07 копійок);  

Лот 11 – 280311грн. 00коп. (Двісті вісімдесят тисяч триста одинадцять гривень 00 
копійок). 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  

Лот 1-7 – Публічне акціонерне товариство "Облтеплокомуненерго"; Лот 8 – Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Ніжин Тепло Мережі"; Лот 9 – Комунальне підприємство 
"Прилуки тепловодопостачання"; Лот 10 – Виробниче підприємство теплових мереж 
"Борзнатеплокомуненерго"; Лот 11 –Товариство з обмеженою відповідальністю фірма 
"ТехНова" 

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: Лот1-7 – 03357671; Лот8 – 32750668; Лот9 – 32863684; Лот10 – 24838038; 
Лот11 – 24100060 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Лот 1-7 - 14000, м. Чернігів, вул. 
Комсомольська, 55-б, тел./факс (0462) 77-43-24; лот8 - 16600, Чернігівська область, м. 
Ніжин, вул. Глібова, 1, тел./факс (04631) 7-11-97; лот9 - 17500, Чернігівська область, м. 
Прилуки, вул. Садова, 104, тел./факс (04637) 3-39-36, 3-39-47; лот10 - 16400, м. Борзна, 



вул. Незалежності, 2, тел./факс (04653) 2-10-93; лот11 - 14014, м. Чернігів, вул. 
Ушинського, 23, тел./факс (0462) 65-37-12 

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 
закупівлю:  26.02.2013р. 

Лот 1 – 10650грн. 95коп. (Десять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 95 копійок) (з ПДВ);  

Лот 2 – 16463грн. 00коп. (Шістнадцять тисяч чотириста шістдесят три гривні 00 копійок) 
(з ПДВ);  

Лот 3 – 82882грн. 00коп. (Вісімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок) 
(з ПДВ);  

Лот 4 – 29650грн. 00коп. (Двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) (з 
ПДВ);  

Лот 5 – 9204грн. 00коп. (Дев'ять тисяч двісті чотири  гривні 00 копійок) (з ПДВ);  

Лот 6 – 60335грн. 00коп. (Шістдесят тисяч триста тридцять п'ять гривень 00 копійок) (з 
ПДВ);  

Лот 7 – 20704грн. 34коп. (Двадцять тисяч сімсот чотири гривні 34 копійки) (з ПДВ);  

Лот 8 – 124751грн. 93коп. (Сто двадцять чотири тисячі сімсот п'ятдесят одна гривня 93 
копійки) (з ПДВ);  

Лот 9 – 26271грн. 39коп. (Двадцять шість тисяч двісті сімдесят одна гривня 39 копійок) (з 
ПДВ);  

Лот 10 – 12175грн. 07коп. (Дванадцять тисяч сто сімдесят п'ять гривень 07 копійок) (з 
ПДВ);  

Лот 11 – 280311грн. 00коп. (Двісті вісімдесят тисяч триста одинадцять гривень 00 
копійок) (з ПДВ). 

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  — 
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в 

одного учасника (якщо таке мало місце): — 
12. 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»: – 

13. Інша інформація: 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.  

Закон України "Про природні монополії"; Лист Чернігівського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2013р. №02-
1/598, відповідно до якого Публічне акціонерне товариство "Облтеплокомуненерго", 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніжин Тепло Мережі", Комунальне 
підприємство "Прилуки тепловодопостачання", Виробниче підприємство теплових мереж 
"Борзнатеплокомуненерго", Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова" 
займають монопольне становище на території Чернігівської області на ринку 
транспортування теплової енергії. 

 14. Склад комітету з конкурсних торгів: 
Козар Т.В. 
 

– заступник начальника Головного управління,  
голова комітету з конкурсних торгів  

Рудько Т.Ю. – начальник управління-головний бухгалтер управління 
фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, 
заступник голови комітету з конкурсних торгів 

Грищенко Л.М. – начальник відділу планування та аналізу використання 
фінансових ресурсів і договірної роботи управління 



фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності,  
секретар комітету з конкурсних торгів  

Давидов В.Є. – начальник відділу адміністративно-господарського, 
документального забезпечення та контролю виконання, 
член комітету з конкурсних торгів  

Пода Л.А. – начальник управління інформаційних технологій,  
член комітету з конкурсних торгів  

Шкінь І.В. – завідувач сектору правового забезпечення, запобігання та 
виявлення корупції, член комітету з конкурсних торгів  

 

 

Заступник начальника Головного  

управління статистики,   

голова комітету з конкурсних торгів    Т.В.Козар 

М.П. 
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