
протокол Na 7

щодо переговорiв

Лата 13.01.20Z2 року

ПРИСУТНI:

Час 11 - 00

замовник: Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Micbka лiкарня Na2>

KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради .

Код €ДРПОУ 01990795
Уповноважена особа: Оксана Лисицъка

учасник: Комунальне виробниче пiдпри€мство <краматорський водоканал> .

ffiЁfff^т:I":'"11??"l ъ ь с 4n "-
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення переговорiв ш(одо здiйснення

централiзованого водопостачання.
СЛЮ(AЛИ:

Уповноважену особу 0ксану Лисицьку, яка повiдомила, що 11,01.2022 року
було прийнято рiшення запроситъ на переговори Комунальне виробниче

пiдпрra"ar"о <краматорський водоканал) з метою з'ясування можливостi

надання пiдприсмством послуг централiзованого во,щпостачання та з'ясування

можливостi 1лlастi пiдприемства в переговорнiй процедурi закупiвлi, а також

узгодження питань майбутнього договору про закупiвлю,
обгпчнтчвання.

Вiдповiдно до частини ]. cTaTTi 5 Закогrу Украiни пПро природнi монополii> вiд

20.04.2000 р. Ns 1682-III iз змiнами та доповненнями регулюсться дiяльнiсть
cy6'eKTiB природних монополiй у таких сферах, як централiзоване водопостачання

та централiзоване водовiдведення.
Вiдповiдно до частини 2 cTaTTi 5 Закону Украiни uПро природнi монополii> вiд

20.04,2000 р. No 1682-1II iЗ змiнамИ та доповНеннямИ зведениЙ перелiк cyd'eKTiB

природних монополiй ведеться Антимонопольним KoMiTeToM Украiни на пiдставi

peecTpiB суб'ектiв природних монополiй у сферi житлово-комунального
господарства, що формуються нацiональною комiсiею, що здiйснюе державне

р..уr,оuання у сферi комунальних послуг, а в iнших сферах, у яких дiють суб'екти

природних монополiй, - нацiональними комiсiями регулювання природних
монополiй у вiдповiднiй сферi або органами виконавчоi влади, що здiйснюють

функцii такого регулювання до створення зазначених комiсiй,
вiдповiдно до запису Na 27 iнформацii зведеного перелiку суб'ектiв природних

моl-tополiЙ, розмiщеного на офiцiйному вебсайтi Антимонопольного KoMiTeTy

Украiни (http://www.amc,gov.ua) вiд 30.11.2021 р., встановлено, що квп
ккраматорський водоканал) включено до зведеного перелiку суб'ектiв природних

монополiй на територii /{онецькоi областi по товарнiй групi централiзоване
водопостачання та водовiдведеF{ня.

Iнформацiсlо, що мiститься у Лiцензiйному peccTpi Нацiональноi KoMicii, що
здliйснюс державне регулIовання у сферах енергетики та комунальних послуг, на

офiцiйному вебсайтi Нацiональноi комiсil, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (нкрЕкп) (http://www.neгc.gov.ua),
встановлено, що Квп <краматорський водоканал)) ма€ лiцензiю на провадження



ГосподарсЬкоiдiяЛЬносТiНаданняпосЛУгзцеНТраJIiзованогоВоДопосТачанняТа
централiзоВаноговодовiдведеНня,.",по*на03.12.2021р.httр://www.пеrс.gоv.uа

Узв,язкУЗВиЩеВИклаДеНИМПослУГизцентраЛiзованогоВоДопосТаЧанНята
централiзованого водовiдu,д,"""- 

"rио*у"о Ъу"" наланi__л:-l,тпо",о КВП

<Itраматорський водоканалп у uul"r*y u"вiдсутнiстю конкуренцii з технiчних

"оf,il"i.одженням наявностi пiдстав для застосування переговорнот процедури

закупiвлi вiдповiдllо до ст.40 ЗаконУ УкраiнИ uПрО публiчнi закупiвлi> буде:

- Лiцензiйний ресстр Нацiонаrо"ьi koMicii, що здiйснIос державне регулювання у

сферахенерГетИкИтакоМУнаЛЬНихпосЛУГ,сТаноМна03,12.ZO2tр.
http : / /www. пеrс.gоч,u а

- .u.д"п"й перелiк cyd'eKTiB природних

Антимонопольного KoMiTeTy Украiни
моноirолiй на офiцiйному ве6-сайтi

станом на 30,11,2021 р,

http://www.amc.gov,ua,
i/#}i}'Ёi;rJ}TJ господарювання, i: :,1:т::лli::1fiЁrй :ffJ;;

.-,-.о:.'rТ;О"",l'*Тrчнальних послуг, дiяльнiсть яких регулюеться нкрЕкц, станом

на 03,t2,Z0 2 1 р. httр_:/Дуцдм*пеr-q*gоу,ца,

;j ffi:;;;';;;:;#;Ж;Б;;r*о, що комуltальне виробниче пiдприемство
пстачання

"d:,:#;;;;' ""доканал) _ 
м ас м ожj,li:l,i:т1]'. 1i,,:llx' ТiНН'"'iЁ;:<краматорськии вOлOкdпсL/r",__::::.,"""';;;;;;;r";;" tрня NsZ>

Комунальному некомерцiйному, л "]д]li,ул,зл_,":Ч::j:","1хl," ru*чп,"по
Ш:П Ж. 

" 
- J, м i ;;;;' iЫ' п р "' " 
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ТакожкВП<КраматорськийВоДоканаЛ>пiдтвердило,щоYаuможливiсть
прийняти участь в переговорнiй процедурi Йкупiвлi. Очiкуваний обсяг

постачання послуг з централiзованого водопостачання згiдно лiмiтiв, наданиз для

затвердження Сiверсько-flонецьким БуврOМ становить 1В0O0м3,

ОтЖе,берУчидоУВаГинеобхiднiстьоформлеНнядоговiрнихвiдносинна2022
piK та норми З^-;;;Йаiн.и 1Про ",*l:ll,:,T:i';ii":?,IoononoBaнo 

погодити

Нацiональноi
i комунальних

Код за €диним закупiвельним
словником ДК 021:2015 -
65110000-7

Предмет закупiвлi

Э5l S64РO rр".(триста п'ятдесят

BiciMcoT шiстдесят чотири гривнi
одна тисяча

00 коп.) з П{В,

24g374,Bt грн. з ПflВ (двiстi сорок дев'ять тисяч

триста сiмдесят чотири гривнi s1 *::J," 
оо 1 о пhU 2- За рахунок власних коштiв 102 4В9,19 грн з

ПДВ (iTo двi тисГчi чотириста вiсiмдесят дев'ять

гDиI]ень ]-9 коп,

Очiкувана BapTicTb
закупiвлi

1В 000 м3.Орiu*rпий обсяг закупiвлi (постачання
ci.leHb - грудень 2022

перiод постачання

послуг вiдZZ,12,2021р, Na 2В7В),

пiдпадас пiд

й iд сут н i ст ь к о н кур е н ц i i' з т ех н i,t н их п р и ч и н >,



уповноважена особа запропонувала обговорити та узгодити iншi питання.

маЙбутнього договору про закупiвлю централiзованого постачання тепловоI

e}Iep;ii, У результатi проведених переговорiв було запропоновано затвердити

умови майбутнього договору про закупlвлю,

уповноважена особа винесла зазначене

отримала згоду,

питання на розгляд керiвництва та

ВИРIшЕНоi
1. Погодити обсяг та загальну суму закупiвлi:

обсяг становить - 1В 000м3 .

u"irn""u сума - 351в64,00 грн.(триста п'ятдесят одна тисяча BiciMcoT шiстдесят

чотири гривнi 00 коп.) з П{В, ут.ч,:
- за рахунок коштiв мiсцевого бюджету z49з74,8L грн. з ПflВ (двiстi сорок

дев'ять тисяч триста сiмдесят чотири гривнi В1 коп,);

- за рахунок власних коштiв 102 489,],9 грн з ПflВ (сто двi тисячi чgтириста

вiсiмдесят дев'ять гривень 19 коп,),

Встановити, що ,Ьдопо.ru"u"п" буде здiйснюватись протягом сiчня - грудня 2022

року.
Z. Затвердити умови майбутнього договору про закупiвлю,

закупiвлi КВП
про HaMip укласти

i процедури

<Краматорський водоканал) та

0ксана Лисицька

9kщ

овiдомлення

договiр.

Вiд 3амовника:
уповноважена особа


