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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства економіки України 

26.07.2010  № 922 

ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 2 від «16» лютого 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: вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 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: 40.10.1 - електрична енергія - 2475000 кВт/год 

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 2475000 кВт/год 

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

замовника. 

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася 

інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.  

4.2. Адреса  веб-сайту, на  якому  замовником додатково розміщувалася  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 у державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних  закупівель  та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України. 

30.01.2012 р., № 046100, ВДЗ № 13/1(615/1).  

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

одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Міністерства економіки України. No.03285, “APP” No.6(80) dated 

07.02.2012. 

4.5. Дата оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування процедури закупівлі в 

одного учасника,  розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 30.01.2012р. 

№046100/1. 

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

результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованому в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 01.02.2012 р., 

№055885, ВДЗ №14(616). 

4.7. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення  процедури  

закупівлі  в  одного  учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому 

http://www.tender.me.gov.ua./
http://www.fti.dn.ua/
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виданні з питань державних закупівель  та  розміщена на веб-порталі Міністерства економіки 

України. 15.02.2012 р., № 078109, ВДЗ № 20(622). 

4.8. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення  процедури  

закупівлі  в  одного  учасника,  яка   була опублікована   у  міжнародному  інформаційному  

виданні  з  питань державних закупівель Міністерства економіки України. No.04547, “APP” 

No.7(81) dated 14.02.2012. 

 

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

20.01.2012 р. 
 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 24.01.2012 р., 11-00, 

вул.Постишева, 99, м. Донецьк, 83001, кімн. 302. 

 

7. Кінцева ціна,  погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 2354708,48 грн. (два 

мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі сімсот вісім грн. 48 коп.). 

 

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

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ПАТ “Донецькобленерго”  

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 00131268 

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. пр. Леніна, 11, м. Горлівка, Донецька 

обл., 84601, (0624) 57-83-59, тел./факс.: (0624) 57-81-15. 
 

9. Дата  укладення  договору  про  закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ). 

09.02.2012 р., 2354708 (два мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі сімсот вісім) грн. 48 

коп.(з ПДВ) 

 

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного 

учасника (якщо таке мало місце). — 

 

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  

кваліфікаційним  критеріям відповідно до статті 16 Закону. 

  

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:  

ПАТ «Донецькобленерго» має самі протяжні електричні мережі в Україні, понад 70 

тис.км повітряних та кабельних ліній електропередач напругою 110; 35; 10(6); 0,4 кВ; 

експлуатуються 368 підстанцій напругою 35-110 кВ і вище, 13 тис. трансформаторних 

підстанцій 10(6)/0,4 кВ; встановлено 15686 трансформаторів сумарною потужністю 12 тис. 

МВт. Річний обсяг надходження електричної енергії в мережі ПАТ «Донецькобленерго» 

становить  понад 9 млрд. кВт*год., товарний обсяг споживачам складає понад 4 млрд. грн. 
 

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

Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом, встановлені Національною комісією регулювання 

електроенергетики (НКРЕ) України, передбачають наявність у ліцензіата необхідного 

устаткування й технічної бази для постачання електроенергії, працівників відповідної 

кваліфікації, що мають необхідні знання й досвід, а також фінансової можливості для 

належного здійснення ліцензійної діяльності. До складу ПАТ «Донецькобленерго» входить 8 

відокремлених підрозділів електричних мереж: Центральні, Донецькі, Кіровські, 

Краматорські, Приазовські, Харцизькі, Донецькі Западні, Макіївські. Численність 

працівників компанії складає понад 9600 осіб, 30% займаються обслуговуванням, ремонтом і 

експлуатацією устаткування. У відповідності до статті 21 Закону України «Про 

електроенергетику» працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці 

проходять спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно з законодавством, 
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включаючи нормативно-правові акти Міністерства енергетики України, інших міністерств і 

відомств. Допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли відповідної 

підготовки, забороняється. 
 

Наявність документально  підтвердженого досвіду  виконання аналогічних договорів:  

ПАТ «Донецькобленерго» має свою історію та великий досвід постачання та 

розподілення електроенергії. Згідно до електронної Інформаційної бази суб’єктів 

господарювання Антимонопольного комітету України ПАТ «Донецькобленерго» було 

визнано таким, що займає монопольне (домінуюче) становище, а також включено до 

Переліку суб’єктів природних монополій, як таке, що займає монопольне становище на 

ринку передачі та розподілу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (лист 

Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

22.12.2011 р. № 01-38/3938). 

Постановою Ради по труду та обороні СРСР від 05.01.1930 р. був організований 

державний промисловий трест загальносоюзного значення для виробництва, розподілення та 

збуту електричної енергії - «Об’єднання державних електричних станцій Донецького 

кам’яно-вугільного басейну «Донбасток». 

У 1931 р. трест перейменований в районе управління «Доненерго», 1943 г. - в районне 

енергетичне управління «Донбасенерго», 1976 р. - у виробниче енергетичне об’єднання 

«Донбасенерго». У 1995 р. відповідно до Указу Президента України від 04.04.95 №282/95 

створена державна акціонерна енергопостачальна компанія «Донецькобленерго», з 1998 р.- 

ВАТ «Донецькобленерго», з 2011 р. – ПАТ «Донецькобленерго». 

Сферою діяльності «Донецькобленерго» є передача електроенергії місцевими 

(локальними) електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом (ліцензія НКРЕ на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, серія 

АГ номер 500372, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 12.05.2011р. №808,), 

виробництво електричної та теплової енергії. Сьогодні компанія реалізує для забезпечення 

зростаючих потреб в електричній енергії проекти будівництва підстанцій у містах Донецьк, 

Макіївка, Маріуполь, Святогірськ, реконструкцію мереж 0,4-110 кВ, широке застосування 

самонесучих ізольованих проводів, нових технологій і електроустаткування при ремонтах і 

реконструкції електричних мереж. 
 

Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 

грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 

заборгованості за кредитами): 

Надані баланс станом на 30.09.2011 р. (форма №1), звіт про фінансові результати 

(форма №2) за 9 місяців 2011 р., довідки з обслуговуючих банків про відсутність 

заборгованості за кредитами ПАТ «Енергобанк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ 

«Промінвестбанк». 

 

12. Інша інформація. 

Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.3 ч.2 ст.39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI, а саме: 

нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи 

соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення 

процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у 

встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. 

Співробітництво з ПАТ «Донецькобленерго» триває протягом всього існування 

Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України. Інститут знаходиться 

в межах місцевих (локальних) електромереж, що належать ПАТ «Донецькобленерго». Не 

укладання з ПАТ «Донецькобленерго» договору на постачання електричної енергії може 

призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
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Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, призведе до відключення 

від систем теплозабезпечення та енергозабезпечення інституту, може стати причиною 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також 

причиною руйнування об’єктів життєзабезпечення та припинення діяльності установи. 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97  №575/97-ВР (із 

змінами та доповненнями) та Указу Президента від 23.11.2011  № 1059/2011 ціни (тарифи) на 

електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання місцевими (локальними) 

електромережами регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики України (раніше - Національною комісією регулювання електро-

енергетики (НКРЕ)). Діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом в 

Україні здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яку має ПАТ 

«Донецькобленерго». 

На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту ім. 

О.О.Галкіна НАН України необхідно укласти договір з ПАТ «Донецькобленерго» на 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом в обсязі  2475000 кВт*год.
 
 

      

13. 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.)     


