
                                                            Протокол № 2 

засідання тендерного комітету 

Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 

м. Київ                                                                                                                    «_11_» січня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова тендерного комітету: 

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

Заступники голови тендерного комітету:  

Купріненко Ірина Миколаївна провідний інженер. 

Члени  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 

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

централізоване водопостачання «Код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води (централізоване 

водопостачання)»,  централізоване водовідведення «Код ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод  (централізоване водовідведення)» на лсічень-грудень 2021 р. 

2. 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) 

централізоване водопостачання «Код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води (централізоване 

водопостачання)»,  централізоване водовідведення «Код ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод  (централізоване водовідведення)» на січень-грудень 2021 р. 

Голова тендерного комітету Телегєєв Г.Д. повідомив, що відповідно до п.1) частини 1 

статті 3 Закону цей Закон застосовується до замовників, 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 1, частині 2 статті 13 Закону. 

Згідно з попередніми перемовами з представниками відділу збуту ПраТ “АК 

“Київводоканал” (ЄДРПОУ 03327629, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а; тел. (044) 547-82-30), 

сума договору на закупівлю «Код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води (централізоване 

водопостачання)» становить 285828,48 грн. (двісті вісімдесят п’ять тисяч вісімсот двадцять вісім 

гривень сорок вісім копійок) з ПДВ (спеціальні кошти). Тариф за 1 куб. м водопостачання - 

13,344 грн з ПДВ;  

на закупівлю «Код ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  

(централізоване водовідведення)» становить 279475,92 грн. (двісті сімдесят дев’ять тисяч 

чотириста сімдесят п’ять гривень дев’яносто дві копійки) з ПДВ (спеціальні кошти). Тариф за 1 

куб. м водовідведення - 12,036 грн з ПДВ.    

Об’єми: 

- централізоване водопостачання «Код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води 

(централізоване водопостачання)» - об’ємом, 21420 куб.м. 

-централізоване водовідведення «Код ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення 

стічних вод  (централізоване водовідведення)» – об’ємом, 23220 куб. м. 

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 

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; 

ПрАТ «АК «Київводоканал» включено до «Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій» станом на 30.09.2020 р. №з/п 151. ПрАТ “АК “Київводоканал” займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку централізованого водопостачання та водовідведення у м. Києві 

в межах розташування водопровідно – каналізаційних мереж, які перебувають у його володінні 

та користуванні на підставі договору на володіння та користування майном територіальної 

громади міста Києва від 01.12.2006 р., укладеного між Товариством та виконавчим органом 

Київської міської ради /Київською міською державною адміністрацією/, є єдиним 

постачальником на ринку централізованого водопостачання та водовідведення у м. Києві по вул. 

Академіка Заболотного. 

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

прийняття рішення про закупівлю «Код ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води (централізоване 

водопостачання)» та 

централізоване водовідведення «Код ДК 021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення 

стічних вод  (централізоване водовідведення)»  шляхом переговорної процедури скороченої 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі з ПрАТ “АК “Київводоканал”, 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. 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 робочих 

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 р. 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 переговорну процедуру закупівлі водопостачання «Код ДК 021:2015: 65110000-

7 Розподіл води (централізоване водопостачання)» та централізоване водовідведення  «Код ДК 

021:2015: 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  (централізоване водовідведення)»  на  

січень– грудень  2021 р. шляхом застосування переговорної процедури закупівлі скороченої 

відповідно до Закону. 

2. 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 робочих днів з дня його затвердження. 

 

Заступник голови тендерного комітету    

провідний інженер                                              ___________        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.                        

 

       

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=35.30.1

