
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ 
Міністерства  
економічного 
розвитку  
і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник.  
1.1. Найменування.  Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів№5 Волинської області 
1.2. Код за ЄДРПОУ 21739755 
1.3. Місцезнаходження. вул.Луцька, 241 м.Володимир-Волинський, Волинська 

обл., 44700 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, 
ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Костюк Ірина 
Ростиславівна, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, тел. 
0634284219 тел/факс: (03342) 3-05-55, е-mail:vvschool5@gmail.com 
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 25.12.2014р. 
2. Інформація про предмет закупівлі.  
2.1. Найменування предмета закупівлі. Код за ДК 016:2010 – 35.30.1 Пара та 

гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 510.6  гКл 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Володимир-

Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№5 Волинської області: 
вул.Луцька,241 м.Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Січень-грудень 
2015 року 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.  
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи. Підприємство теплових мереж «Володимир-
Волинськтеплокомуненерго» 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
Код за ЄДРПОУ 05384488 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 
телефон, телефакс. вул.Сагайдачного, 19, м.Володимир-Волинський, Волинська обл., 
44700, тел. (03342)24597 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. пункт 2 частини 2 
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року 
№ 1197-VII 

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

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 
10.04.2014 року № 1197-VII Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5 Волинської області  для здійснення закупівлі послуг з постачання пари 
та гарячої води у кількості 510.6  гКл необхідно застосувати одну із процедур, 
визначених цим Законом.  
      Згідно Положення «Про складання та ведення переліку суб’єктів природних 
монополій» затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 



12.12.2006 року № 537-р, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  26.12.2006 
року за № 1358/13232 Антимонопольний комітет України та його територіальні 
відділення складають та ведуть електронні версії відповідного переліку суб’єктів 
природних монополій. Перелік суб’єктів природних монополій в установленому 
порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(www.amc.gov.ua.).   
       Підприємство теплових мереж «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» 
знаходиться у даному Переліку. 
       Враховуючи викладене, конкуренція на ринку зазначених послуг у 
м.Володимирі-Волинському відсутня і надаються вони  єдиним постачальником – 
ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» (44700, вул.Сагайдачного, 19, 
м.Володимир-Волинський, Волинська обл.;  тел.(03342)2-45-97, 2-48-77). 
       Виходячи з вищевикладеного, Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №5 Волинської області  для забезпечення безперебійної роботи закладу 
освіти, може укласти   договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої 
води  з єдиним постачальником – ПТМ «Володимир-Волинськтеплокомуненерго» за 
відсутності  при цьому альтернативи та закупівлю провести, застосувавши 
переговорну процедуру закупівлі. 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 25.12.2014 
року, установчі документи учасника, Положення «Про складання та ведення 
переліку суб’єктів природних монополій» затвердженого розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 року № 537-р, зареєстрованого  в 
Міністерстві юстиції України  26.12.2006 року за № 1358/13232, витяг з переліку 
суб”єктів природних монополій Волинської області, який розміщений на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету, Закон України «Про природні монополії». 

 
 
 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                               І.Р.Костюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


