
ЗВІТ 
про результати проведення 

переговорної процедури закупівлі 
N 1 від ЗО березня 2016 року 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Апеляційний суд Херсонської області. 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02894160 
1.3. Місцезнаходження. 73000,м. Херсон, вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії, 

1а. 
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). Ачкасова Людмила Олександрівна 
начальник відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності 
апеляційного суду Херсонської області, 73000, м. Херсон, вул. 295 Херсонської стрілецької 
дивізії, 1а тел.(0552) 420106, факс (0552) 420106; асЬка80Уа@к8а.с0игі.§0У.иа 

2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування. Газ природний Код за ДК 021:2015 09123000-7 (код за ДК 

016:2010 - 06.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані). 
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 30557 мЗ. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг . 73000 

м. Херсон, вул.295 Херсонської стрілецької дивізії, 1а. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, березень -грудень 

2016року. 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. \улу\¥.соиг(.§оу.иа 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 14.03.2016 р. 
бюлетень № 49(14.03.2016) оголошення № 074508. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 14.03.2016 р. 
бюлетень № 49(14.03.2016) оголошення № 074508. 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель. 
16.03.2016 р. бюлетень № 51(16.03.2016) оголошення № 076454. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
30.03.2016р. бюлетень № 61(30.03.2016) оголошення № 090550. 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
10.03.2016р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 15.03.2016р. об 11.00 
годині. 73000, м.Херсон, вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії,1а, кабінет заступника 
голови суду. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість). 

(цифрами) (словами) 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю. Договір не укладено. 



9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 
29.03.2016року, згідно пункту 5 частини 5 ст.39 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» №1197-VII від 10.04.2014. 

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». 

11. Інша інформація. 

Дата акцепту . 15.03.20І6р. 

12. Склад комітету конкурсних торгів: 

Кузнєцова Олена Анатолівна заступник голови апеляційного суду Херсонської області -
голова комітету з конкурсних торгів. 

Костенніков Дмитро Вікторович- керівник апарату апеляційного суду Херсонської області -
заступник голови комітету з конкурсних торгів. 

Белашев Дмитро Ігоревич - помічник судді апеляційного суду Херсонської області -секретар 
комітету з конкурсних торгів. 

Ачкасова Людмила Олександрівна - начальник відділу планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду Херсонської області - член комітету7 з 
конкурсних торгів. 

Ярмошевич Віктор Степанович - завідуючий господарством апеляційного суду Херсонської 
області - член комітету з конкурсних торгів. 

О.А.Кузнєцова 
Голова комітету з конкурсних торгів 
апеляційного суду Херсонської 


