
                                                            Протокол № 39 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                    «_23_» грудня  2020 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

Телегєєв Геннадій Дмитрович зав. відділу, с.н.с. 

Заступники голови тендерного комітету:  

Купріненко Ірина Олександрівна провідний інженер  

Член  тендерного комітету: 

Потягайло Андрій Любомирович с.н.с., к.б.н. 

Секретар тендерного комітету: 

Санченко Ольга Миколаївна пров. інженер  

Всього: _4_  особи 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «Код ДК 021:2015:65310000-9-Розподіл 

електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р. 

«Код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р. 

2. Розгляд та затвердження змін до Річного плану закупівель на 2021 рік. 

3. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Прийняття рішення про закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі 

(скороченої) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «Код ДК 

021:2015:65310000-9-Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» на січень-

грудень 2021 р. 

«Код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р. 

          Голова тендерного комітету Телегєєва Г.Д. ознайомив присутніх з порядком денним та повідомив, 

що відповідно до частини 1 статті 3 Закону цей Закон застосовується: 1) до замовників, визначених 

пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 

тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.  

Замовник обирає процедуру закупівлі з переліку, який закріплений у частині 2 статті 13 та у частині 

другій статті 40  Закону. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. повідомив про те що гол. інженер Павленко М.Ю. 

подав до тендерного комітету заявку на закупівлю в січні – грудні 2021 р. централізованого постачання 

«Код ДК 021:2015:65310000-9-Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» на 

січень-грудень 2021 р.– об’ємом, згідно середнього споживання за 2020 рік, 1850000 кВт/год. на суму 

629000,00 грн, а також відповідно провести закупівлю (переговорна процедура (скорочена))  «Код ДК 

021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р.– об’ємом 492000 кВт/год на суму 

42213,60 грн. 

Згідно з попередніми перемовами з представниками відділу збуту ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГОМЕРЕЖІ", що здійснює діяльність на підставі ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно 

постанови НКРЕКП від 13.11.2018 №1411 (далі – Оператор системи розподілу) (04050, Україна, м. Київ, 

вул. Новокостянтинівська, буд. 20; код ЄДРПОУ 41946011)  

             Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 статті 40 Закону 

України "Про публічні закупівлі".  

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин; 

Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури 

закупівлі.  



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" включено до 

Переліку суб’єктів природних монополій на ринку розподілу електричної енергії на території м. Києва, 

що підтверджується даними «Зведеного переліку суб’єктів природних монополій» станом на 30.11.2020 

р. №з/п 106.  

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження 

прийняття рішення про закупівлю «Код ДК 021:2015:65310000-9-Розподіл електричної енергії (послуги з 

розподілу електричної енергії)»; «Код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні 

послуги (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)» шляхом переговорної 

процедури скороченої відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДТЕК "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ". Період постачання січень– 

грудень 2021 р. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи «проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу, 

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний 

інженер  

«ЗА» 

* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього 

приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».      

 

СЛУХАЛИ: 

2. Розгляд та затвердження змін до Річного плану закупівель на 2021 рік. 

Слухали голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який проінформував присутніх, що на виконання 

вимог статті 4 Закону є необхідність розгляду та затвердження  змін до річного плану закупівель на 2021 

рік. 

Секретар тендерного комітету Санченко О.М., ознайомила всіх присутніх із змістом проекту змін до 

річного плану закупівель на 2021 рік, оголосила про наявність необхідності у проведенні переговорної 

процедури скороченої на закупівлю: 

- «Код ДК 021:2015:65310000-9-Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)» 

на січень-грудень 2021 р. 

- «Код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р. 

 в найближчі терміни. 

Голова тендерного Телегєєв Г.Д., запропонував проголосувати за затвердження змін до Річного 

плану закупівель на 2021 рік. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 

«проти»*) 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу, д.б.н. «ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

 «ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний інженер  «ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени комітету з конкурсних торгів 

проголосували одноголосно «за». 

СЛУХАЛИ: 

3. Оприлюднення змін до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 

Слухали голову тендерного комітету Телегєєва Г.Д. який проінформував присутніх, що на виконання 

вимог статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до Річного плану закупівель на 2021 рік на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня його затвердження. 

Відповідальна за виконання цієї норми Закону є секретар тендерного комітету Санченко О.М. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. запропонував проголосувати за оприлюднення змін до Річного 

плану закупівель на 2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 



Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за,  

«проти» «утримався») 

Голова тендерного комітету: Телегєєв Г.Д. зав. відділу,  

д.б.н. 

«ЗА» 

Заступник голови тендерного комітету:  

Купріненко І.М. провідний інженер 

«ЗА» 

Член тендерного комітету: Потягайло А. Л. с.н.с., к.б.н. «ЗА» 

Секретар тендерного комітету: Санченко О. М. провідний інженер  «ЗА» 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести закупівлю: 

 «Код ДК 021:2015:65310000-9-Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)»; 

«Код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл електричної енергії та супутні послуги (послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії)» на січень-грудень 2021 р. шляхом застосування переговорної 

процедури закупівлі скороченої відповідно до Закону. 

2. Затвердити зміни до Річного плану закупівель на 2021 рік. 

3. Секретарю тендерного комітету Санченко О.М. оприлюднити зміни до Річного плану закупівель на 

2021 рік на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня його 

затвердження. 

 

Заступник голови тендерного комітету    

зав. відділу, чл.-кор. НАНУ                                  ___________        Купріненко І.М. 

 

Член тендерного комітету с.н.с., к.б.н.         ___________     Потягайло А.Л.                                                                                 
 

 

Голова тендерного комітету  

зав. відділу, с.н.с.                                                     ___________     Телегєєв Г.Д.  

                                                                                       підпис, м.п. 

 

Секретар тендерного комітету 

пров. інженер                                                         ___________        Санченко О.М.                    

          


