
Обґрунтування 
про застосування процедури закупівлі послуг з постачання водяної 
пари і гарячої води (включно з холодоагентами) в одного учасника 

1. Замовник:

      1.1  Найменування: Національний музей «Меморіал пам΄яті жертв 
голодоморів в Україні». 

 1.2  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948. 

      1.3  Місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, 
вул. Лаврська, 3. 

      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, e-
mail): Черкашин Геннадій Вадимович, головний енергетик музею, член 
комітету з конкурсних торгів, 01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. 
Лаврська, 3, тел./факс (044)-254-45-89; e-mail: memogolod@ ukr.net 

      1.5  Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління 
якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ) - Міністерство Культури України, ЄДРПОУ 37535703. 

      1.6  Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення 
про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28 січня 2013 
року. 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду державного
бюджету. 

3. Інформація про предмет закупівлі:

      3.1. Найменування предмета закупівлі: код.40.30.1 послуги з 
постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами). 

      3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг 
228 Гігакалорій. 

      3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
01601, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3. 

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

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

      4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи: Публічне Акціонерне Товариство «Київенерго». 



      4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: 00131305. 

      4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання 
фізичної особи, телефон,телефакс: 01001, Україна, м. Київ, Печерського 
р-н, площа Івана Франка, 5. тел. /факс (044) 201-07-88. 

5. Умови застосування процедури закупівель в одного учасника:
відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, 
роботи чи послуги, які можуть бути виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи 
(згідно з п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель»). 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання
процедури закупівлі в одного учасника: тому, що будівлю музею 
підключено до центральної системи теплопостачання та Публічне 
Акціонерне Товариство «Київенерго». являється єдиним 
транспортувальником та постачальником теплової енергії. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі: 
      Ліцензія видана Національною комісією регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) Серія АГ № 500425 виробництво 
теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії 
21.07.2011 року № 1337. 
      Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041823 
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами від 14.09.2012 року № 306. 
      Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041824 постачання 
теплової енергії від 14.09.2012 №306. 
      Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг Серія АД № 041822 
виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) від 
14.09.2012 №306. 

Голова комітету з конкурсних торгів 
головний 
інженер        В.П.Кульбачний 
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