
ПРОТОКОЛ 
№ 2 від 26 січня 2021 року
засідання тендерного комітету 

Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
Прийняття рішення про проведення переговорної процедури

Члени тендерного комітету:
Сиченко Валерій Іванович Голова тендерного комітету, заступник начальника 

Головного управління
Хитрук Володимир Олексійович Начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства
Жилінська Катерина 
Олександрівна

Секретар тендерного комітету, головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Стадник Оксана Станіславівна Начальник відділу правового забезпечення
Пінчук Наталія Юріївна Заступник начальника відділу економічної діяльності
Федоришин Юрій Анатолійович Начальник відділу ринкового нагляду
Рудзевич Андрій Валентинович Заступник начальника управління -  начальник відділу 

інформаційних технологій та зв’язків з громадськістю
Подобій Олександр 
В о лодимирович

Заступник голови тендерного комітету, начальник 
управління організаційно -  господарського забезпечення

Юзепольський Євген Олегович Завідувач сектору з питань запобігання корупції

Запрошені:
Директор TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» -  Близнюк О.І.;

Порядок денний:
1. Закупівля електричної енергії для структурних підрозділів Головного управління -  за 
кодом ДК 021:2015 -  09310000-5 шляхом переговорної процедури.

2. Проведення переговорів з директором ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» .

По першому питанню слухали:
Заступника голови тендерного комітету Подобія О.В., який надав на розгляд тендерного 

комітету інформацію про те, що структурні підрозділи Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області (далі -  Головне управління) -  є малими 
непобутовими споживачами з приєднаною договірною потужністю до 50 кВт.

Секретаря тендерного комітету Жилінську К.О., яка доповіла про те, відповідно до 
Закону України «Про ринок електричної енергії» п.42 частина 1 статті 1 малий не побутовий 
споживач -  споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для 
власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з 
договірною потужністю до 50 кВт.

Електроустановки Головного управління Держпроспоживслужби у Вінницькій області 
приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Отже, Головне 
управління, в розумінні п.42 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», є малим не побутовим споживачем.

Згідно з частиною 2 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії»: 
«Визначення постачальника універсальних послуг здійснюється рішенням Кабінету 
Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України».

Постачальником універсальної послуги в межах Вінницької області згідно з рішенням 
КМУ визначено ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».

Відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 63 Закону України у межах території здійснення 
діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення



діяльності іншими постачальниками, тобто відсутня конкуренція з технічних причин.
Юзепольський Є.О. член тендерного комітету, посилаючись на абзац 4 пункту 2 частини 

2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», запропонував провести переговорну процедуру на 
закупівлю: «Електрична енергія для структурних підрозділів Головного управління на 2021 
рік» (за кодом ДК 021:2015 -  09310000-5 -  Електрична енергія), оскільки універсальна 
послуга в межах Вінницької області може бути надана виключно одним суб’єктом 
господарювання через відсутність конкуренції з технічних причин.

Проголосували: 
Підсумки голосування:
№ Член тендерного комітету Варіанти голосування

«ЗА» «ПРОТИ»
1 Сиченко Валерій Іванович +
2 Хитрук Володимир Олексійович +
3 Жилінська Катерина Олександрівна +
4 Стадник Оксана Станіславівна +
5 Пінчук Наталія Юріївна +
6 Федоришин Юрій Анатолійович +
7 Рудзевич Андрій Валентинович +
8 Подобій Олександр Володимирович +
9 Юзепольський Євген Олегович +

Вирішили:
Провести переговорну процедуру на закупівлю електричної енергії для структурних 

підрозділів Головного управління на 2021 рік за кодом ДК 021:2015 -  09310000-5 -  
Електрична енергія.

По другому питанню слухали:
Директора TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», який підтвердив можливість постачання 

електричної енергії для структурних підрозділів Головного управління протягом 2021 року.
За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяги закупівлі та її 

очікувана вартість на 2021 рік:

Найменування закупівлі Очікувана
вартість

Кількість

Активна електрична енергія -  63157 кВт*год., з них: 
за рахунок державного бюджету -  44183 кВт*год.; 
за рахунок відшкодування орендарями -  18974 кВт*год.

239 998,37 63157 кВт*год.

Подобій О.В. запропонував за результатами переговорів прийняти рішення про намір 
укласти договір з ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» на закупівлю електричної енергії для 
структурних підрозділів Головного управління на 2021 рік.

Проголосували: 
Підсумки голосування:
№ Член тендерного комітету Варіанти голосування

«ЗА» «ПРОТИ»
1 Сиченко Валерій Іванович +
2 Хитрук Володимир Олексійович +
3 Жилінська Катерина Олександрівна +
4 Стадник Оксана Станіславівна +
5 Пінчук Наталія Юріївна +
6 Федоришин Юрій Анатолійович +
7 Рудзевич Андрій Валентинович + •



8 Подобій Олександр Володимирович +
9 Юзепольський Євген Олегович +

ВИРІШИЛИ:
1. Здійснити закупівлю електричної енергії для структурних підрозділів Головного 
управління на 2021 рік -  за кодом ДК 021:2015 — 09310000-5 шляхом переговорної 
процедури.

2. Застосувати переговорну процедуру з TOB «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та укласти договір 
на закупівлю електричної енергії для структурних підроздйів Головного управління на 2021 
рік. За результатами переговорів вирішили:

Найменування закупівлі Очікувана
вартість

Кількість

Активна електрична енергія -  63157 кВт*год., з них: 
за рахунок державного бюджету -  44183 кВт*год.; 
за рахунок відшкодування орендарями -  18974 кВт*год.

239 998,37 63.157 кВт*год.

Сиченко Валерій Іванович Голова тендерного комітету, заступник //% у ^  
начальника Г оловного управління
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Хитрук Володимир Олексійович Начальник управління державного нагл 
дотриманням санітарного законодавству- |[  /

Жилінська Катерина Олександрівна Секретар тендерного комітету, головнед|\^\ 
спеціаліст відділу бухгалтерського облікта^ч^ 
звітності ! 0 6 4 V ^ g p '

Стадник Оксана Станіславівна Начальник відділу правового забезпечення
Пінчук Наталія Юріївна Заступник начальника відділу економічної 

діяльності
Федоришин Юрій Анатолійович Начальник відділу ринкового нагляду
Рудзевич Андрій Валентинович Заступник начальника управління -  начальник 

відділу інформаційних технологій та зв’язків з 
громадськістю

Подобій Олександр Володимирович Заступник голови тендерного комітету, 
начальник управління організаційно -  
господарського забезпечення

Юзепольський Євген Олегович Завідувач сектору з питань запобігання /  
корупції 7 Л ^ \  / /
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Директор ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» /§# ї 5 0 ЕМ
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