
АПЕЛЯЦІИНИИ СУД МІСТА КИЄВА
03680 м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а 

тел./факс 284-15-77, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№2 від 02 березня 2016 року
1. Замовник:

1.1. Найменування: Апеляційний суд міста Києва
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02894757
1.3. Місцезнаходження: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680
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, електронна адреса): Радченко Олег Миколайович, керівник апарату 
Апеляційного суду міста Києва, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Солом’янська, буд. 
2-а, м. Київ, 03680, тел. 096-7-44-44-91, тел./факс (044) 284-13-08, radchenko_oleg@ukr.net

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: Енергія електрична -  код згідно ДК 016-2010 -  35.11.1 [Електрична енергія -  за 

кодом СРУ ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична енергія)]
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 634 316,9 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 

03680
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2016 року

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 

переговорної процедури закупівлі: www.kia.court.gov.ua ; www.apcourtkiev.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056648
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.02.2016 №056648/1
3.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: 24.02.2016 №058051

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.03.2016 
№065697

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 18.02.2016
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

-  попередні переговори: 23.02.2016,12-00 год., вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ;
-  остаточні переговори: 24.02.2016,12-30 год., вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
З 117 100,00 гривень (з ПДН)

(цифрами)

(три мільйони сто сімнадцять тисяч сто гривень 00 копійок) (з ПДН)
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: пл. І.Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 239-42-33
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8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 01.03.2016; 
З 117 100,00 гривень (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто гривень 00 копійок) з ПДВ

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі:
10. 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»: відповідно до частини 3 статті 16 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник не встановлює 
кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану 
учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким 
критеріям, у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, 
електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової 
енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, 
телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним 
транспортом загального користування.

11. Інша інформація: Апеляційний суд міста Києва, обираючи переговорну процедуру закупівлі, 
керувався наступним.

Правові, економічні і організаційні принципи діяльності у сфері електроенергетики, відносини, 
що пов’язані з постачанням та використанням електричної енергії, регулюються Законом 
України «Про електроенергетику», на виконання якого Національною комісією регулювання 
електроенергетики України 31.07.1996 постановою №28 були затверджені Правила користування 
електричною енергією.

Згідно із зазначеними вище нормативними документами, постачальник електричної 
енергії повинен мати відповідну ліцензію на постачання електроенергії, а також необхідне 
обладнання і технічну базу, працівників відповідної кваліфікації.

Постачання електричної енергії Апеляційному суду міста Києва відбувається відповідно 
до наявності права доступу до мережі з технічних причин та за відсутності конкуренції, так як 
публічне акціонерне товариство «Київенерго» (далі -  ПАТ «Київенерго») є єдиним 
постачальником електричної енергії та балансоутримувачем відповідних мереж та здійснює 
централізоване постачання електричної енергії за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 2-а.

ПАТ «Київенерго» займає в місті Києві домінуюче становище на ринку централізованого 
постачання електричної енергії, у межах розташування наявних електричних мереж, га належить 
до суб’єктів природної монополії на ринку транспортування електричної енергії в межах міста 
Києва.

Оскільки ринок розподілу електричної енергії [передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами] відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» 
є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, це є підставою для застосування 
переговорної процедури закупівлі.

У відповідності із Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 22.01.2016 
публічне акціонерне товариство «Київенерго» займає монопольне становище на ринку передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території м. Києва, а 
отже, є єдиним постачальником електричної енергії в межах існуючих та підведених до 
Апеляційного суду міста Києва ліній електромереж.

ПАТ «Київенерго» також зазначено в Реєстрі суб'єктів природних монополій у сфері 
енергетики, що формується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП (станом 
на 12.02.2016).

ПАТ «Київенерго» здійснює на території міста Києва та Київської області господарську 
діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, воно 
перебуває у стані природної монополії відповідно до ліцензії серії АГ №578469 на необмежений 
термін дії з 19.09.1996 та є суб'єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
суміжному ринку з постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до 
ліцензії серії АГ №578468 на необмежений термін дії з 13.11.1996.

Зважаючи на вищенаведене, отримання електричної енергії неможливе від інших 
постачальників, окрім як ПАТ «Київенерго», що є єдиним постачальником електроенергії за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 2-а, Апеляційний суд міста Києва. Його заміна може 
призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з 
експлуатацією, а також обслуговуванням електромереж та постачанням електричної енергії.
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Через об'єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо закупівлі енергії 
електричної за кодом ДК 016:2010 -  35.11.1 (енергія електрична) [Електрична енергія -  за кодом 
CPV ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична енергія)] у даному випадку відповідно до пункту 2 
частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 
року №1197-VII комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про необхідність 
застосування переговорної процедури закупівлі.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів:
Радченко О.М. (керівник апарату Апеляційного суду міста Києва);

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:
Довгалюк Т.А. (начальник відділу договірно-правової роботи, матеріально-технічного та 
господарського забезпечення Апеляційного суду міста Києва);

Секретар комітету з конкурсних торгів:
Орлюк Д.Л. (заступник керівника апарату Апеляційного суду міста Києва);

Члени комітету з конкурсних торгів:
Котова B.C. (начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 
Апеляційного суду міста Києва -  головний бухгалтер);
Яворська І.П. (начальник відділу кадрової роботи та державної служби Апеляційного суду міста 
Києва);
Терещенко І.В. (заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського 
обліку та звітності Апеляційного суду міста K” ',r,oV

Голова комітету з конкурсних торгів, 
керівник апарату Апеляційного суду міста

Глушенко В.В. (головний спеціаліст відділ 
господарського забезпечення Апеляційного с
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