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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства економіки України    

26.07.2010 № 922   

(у редакції наказу Міністерства   

економічного розвитку і торгівлі   

України від 27.12.2011 № 428)  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції   

України 30 січня 2012 р. за № 143/20456 

ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 3 від «01» березня 2012 року  

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН 

України. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497 

1.3. Місцезнаходження: Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 

буд.72, 83114.  

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)  

Артьомова Олена Павлівна; заступник голови комітету з конкурсних торгів, 

провідний інженер; вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114; номер телефону: (062) 

342-75-52, факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18; e-mail: kkt@fti.dn.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Національна академія наук України, код за ЄДРПОУ – 00019270 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України. 

3. Предмет закупівлі.  

3.1. Найменування: код 11.10.2 - газ природний (постачання та транспортування 

природного газу - 715000 м3)  

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 715000 м3 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою 

замовника; пр. Миру, 1, м. Донецьк, 83114. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 

2012р. 

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-сайту, на  якому замовником додатково розміщувалась  інформація  про  

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.fti.dn.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: 30.01.2012 р., № 030784, “ВДЗ” №13(615).  

4.4. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування процедури закупівлі в 

одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. No. 02713, 

“APP” No.5(79) dated 31.01.2012. 

4.5. Дата оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування процедури закупівлі в 

одного учасника,  розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. 30.01.2012р. №030784/1. 

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованому в 

http://www.tender.me.gov.ua./
http://www.fti.dn.ua/
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державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 01.02.2012 р., 

№055337, ВДЗ №14(616). 

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. 20.02.2012 р., №091634, ВДЗ 

№22/3(624/3).  

4.8. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення  процедури  

закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована у міжнародному інформаційному  

виданні  з  питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. No.05285, “APP” No.8(82) dated 21.02.2012. 

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

10.01.2012 р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 16.01.2012 р., 11-00, 

пр.Театральний, 1, м. Донецьк, 83001, кімн. 24. 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 3362141,64 грн. (три 

мільйони триста шістдесят дві тисячі сто сорок одна грн. 64 коп.). 

8. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:  

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ПАТ по газопостачанню та газифікації 

“Донецькміськгаз” 

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

03361081. 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Донецька область, м.Донецьк, 

пр.Театральний,  1, 83001; (062) 338-00-81; тел./факс.: (062) 381-15-56. 

 

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

закупівлю. 16.02.2012 р., —. 

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». 

  

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:  

За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб.м), 

приведений до стандартних умов; якість газу, який передається Постачальником Замовнику в 

пунктах приймання-передачі, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие 

природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические 

условия». Придбання природного газу ПАТ «Донецькміськгаз» здійснюється за договорами 

поставки природного газу, укладеними з НАК «Нафтогаз України». Надано довідку про 

основні засоби, тобто будівлі та споруди, газопроводи, машини та обладнання, транспортні 

засоби, інструменти, пристосування, інвентар тощо. 

 

Наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід: 

Реалізацію природного газу здійснює служба контролю за витрачанням газу 

споживачами, чисельність якої складає 29 осіб. Середній вік працівників служби – 30 років. 

18 працівників мають вищу освіту: 10 осіб мають технічну освіту; 5 – економічну освіту; 4 – 

вищу освіту за різними напрямками. 8 працівників працює в нафтогазовій галузі понад 10 

років, 9 осіб мають загальний стаж роботи в галузі понад 6 років. Від 1 до 5 років 

нафтогазового стажу мають 9 працівників, що складає 33 відсотка загальної чисельності 



 3 

працівників. Численні відомчі відзнаки підтверджують професіоналізм, високий рівень знань 

та багаторічний досвід. Надано довідку з переліком фахівців відповідної кваліфікації та їх  

освіти і стажу роботи. 

 

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 

ПАТ «Донецькміськгаз» в своїй діяльності керується Постановою Кабінету міністрів 

від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», згідно до якої 

реалізація природного газу для задоволення потреб населення, релігійних організацій, 

установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, здійснюється 

суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за 

регульованим тарифом, за цінами, встановленими Національною комісією регулювання 

електроенергетики (НКРЕ) України. 

ПАТ «Донецькміськгаз» має ліцензію на постачання природного газу за регульованим 

тарифом (серія АГ №507417, строк дії з 21.04.2010 р. по 20.04.2015 р.) та забезпечує 

природним газом населення та установи і організації, що фінансуються з державного та 

місцевих бюджетів, а також релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для 

виробничо-комерційної діяльності) та установи та організації, що фінансуються з 

державного та місцевого бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується 

як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню) на встановленій території ліцензованої 

діяльності. За період з 01.10.2010 р. по 20.10.2011 р. укладено з підприємствами 988 

договорів на постачання природного газу. 

Надано довідку про декілька договорів на постачання природного газу, координати 

деяких споживачів та обсяги їх закупівель. 

 

Наявність фінансової спроможності: 

Надані копії документів: баланс ПАТ «Донецькміськгаз» на 30.09.2011р., звіт про 

фінансові результати за 9 місяців 2011 р., звіт про рух грошових коштів Товариства за 2010 

рік, довідки з ПАТ «Державний ощадний банк України» про наявність відкритих рахунків та 

відсутність заборгованості за кредитами. 

 

13. Інша інформація.  

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», а саме: відсутності  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. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Про  забезпечення споживачів 

природним газом» від 27.12.01 № 1729 потреба в природному газі установ та організацій, які 

фінансуються з державного і місцевих бюджетів, задовольняється з ресурсів імпортованого 

природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а реалізація 

природного газу таким установам та організаціям здійснюється суб’єктами господарювання, 

що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом.  

ПАТ по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз» є єдиним постачальником 

природного газу за регульованим тарифом у м. Донецьку для установ та організацій, які 

фінансуються з державного і місцевих бюджетів, має відповідні ліцензії, надані НКРЕ.  

На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту 

ім.О.О.Галкіна НАН України необхідно укласти договір з ПАТ по газопостачанню та 

газифікації «Донецькміськгаз» на постачання природного газу за регульованим 

тарифом в обсязі  715000 м
3  

з метою вироблення теплової енергії на котельній 

інституту.  

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

закупівлі:  
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- Постанова КМУ «Про забезпечення споживачів природним газом» від 27.12.2001 № 

1729 (із змінами і доповненнями), 

- Ліцензія НКРЕ на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за 

регульованим тарифом, серія АГ номер 507417, дата прийняття та номер рішення про видачу 

ліцензії: 21.04.2011 р. № 676, строк дії ліцензії з 21.04.2010 по 20.04.2015, 

- Ліцензія НКРЕ на розподіл природного, нафтового  газу і газу (метану) вугільних 

родовищ, серія АГ номер 507416, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 

21.04.2011 р. № 676, строк дії ліцензії з 21.04.2010 по 20.04.2015,  

- Лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 22.12.2011  № 01-38/3938, 

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики  України від 28.12.2011 № 129 «Про встановлення граничного рівня ціни на 

природний газ установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів»,  

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики  України від 28.12.2011 № 131 «Про встановлення тарифів на транспортування та 

постачання природного газу», 

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики  України від 28.12.2011 № 137 «Про встановлення тарифів на транспортування 

природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за 

регульованим тарифом для ПАТ «Донецькміськгаз». 

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з 

конкурсних торгів): 

Ракітянський О.І.  -заступник директора з загальних питань, голова комітету 

Артьомова О.П. -провідний інженер, заступник голови комітету 

Коваленко Л.П. -завідуюча відділом, секретар комітету 

Макмак І.М.  -завідувач відділом, член комітету 

Казакова Л.О. -провідний інженер, член комітету 

Долгопольська Н.М.-заступник головного бухгалтера, член комітету 

Каменєв В.І.  -в.о. заступника директора з наукової роботи, член комітету 

 

  

Голова комітету з конкурсних торгів, 

заступник директора з загальних питань, 

Ракітянський Олексій Іванович  

                                                              _________________________________   

                                                                            (підпис, М. П.)     


