
 

ОБГРУНТУВАННЯ  
застосування переговорної процедури закупівлі  

 
1. Замовник (генеральний замовник): 
1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Кіровоградської міської 
ради 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 23227605 
1.3. Місцезнаходження: вул. Велика Перспектива, 41, м. Кіровоград, 25006 
1.4. Посадові особи замовника (генерального 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). 
Сурнін Сергій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, вул. Велика 
Перспективна, 41, к. 410, м. Кіровоград, тел. (0522)-24-49-57, 066-129-21-07,  
тел./факс (0522)-24-66-58, ukb@krmr.gov.ua 
1.5 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 21 червня 2016 року 
2. Інформація про предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: код ДСТУ Б Д.1-1:2013 - інше  
(за ДК 021:2015 - 45246000-3 "Регулювання річкового стоку та протипаводкові 
роботи" Будівельно-монтажні роботи за проектом “Реконструкція 
перегороджувальної споруди на р. Інгул по вул. Михайлівській” 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 об’єкт 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
 м. Кіровоград, вул. Михайлівська 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: липень-жовтень  2016 
року 
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі. 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: 
Товаристов з обмеженою відповідальністю "Кронос-Лідер" 
3.2 Код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
ЄДРПОУ 38436025 
3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: 25031, м. Кіровоград, вул. Промислова,15,  тел. (0522) 56-92-69 
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: 
 Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у 
разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 
економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання 
замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних 
з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до п.3 ч.2 ст. 39 
Закону України "Про здійснення державних закупівель"  

5. Причини та обставини , якими керувався замовник під час застосування 
переговорної процедури закупівлі: перегороджувальна споруда на р. Інгул по                          
вул. Михайлівській в м. Кіровограді знаходиться в аварійному стані внаслідок 
впливу техногенних та природних причин, які перешкоджають її подальшій 
експлуатації відповідно до технічних умов та є джерелом виникнення трьох 
надзвичайних ситуацій об’єктового рівня протягом 2015 року. 

Перебування в небезпечному експлуатаційному стані гідротехнічного вузла на                        
р. Інгул може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенно-
природного характеру місцевого чи регіонального рівня, створює небезпеку для 
життя та здоров'я людей, наносить невідворотні екологічні та економічні збитки. 
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Житлово-майновий сектор громадян, довкілля, інженерно - технічні 
комунікації і мережі по нижньому б'єфу р. Інгул перебувають в постійно 
загрозливому стані від підтоплення та затоплення. 

Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 15 червня 
2016 року № 313 "Про визначення аварійної події надзвичайною ситуацією 
об´єктового рівня" аварійна подія на гідротехнічній перегороджувальній споруді р. 
Інгул по вул. Михайлівській визнано надзвичайною ситуацією об´єктового рівня. 
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: 
1) Пункт 3, частини 2, статті 39 Закону України "Про здійснення державних 
закупівлі". 
2) Водний кодекс України. 
3) Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368. 
4) СНіП 2.02.02-85 "Основания гидротехнических сооружений". 
5)ДБН А.3.1-5--2009 "Організація будівництва". 
6) Постанова Кабінету міністрів України № від 05.05.1997 № 409 "Про забезпечення 
надійності й безпечної експлуатації будівель,споруд та інженерних мереж". 
7) Робочій проект шифр: 201603. 
8) Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 15.06.2016 № 313. 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів –  
начальник спецбюджетного відділу Сурнін С.В. 

_________________________ 
(підпис, М. П.) 


