
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 2 від 13.03.2013р. 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Головне управління статистики у Чернігівській області 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  02363072 

1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37, 14000 
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, e-mail).  

Козар Тетяна Володимирівна – заступник начальника Головного управління, голова 
комітету з конкурсних торгів, Грищенко Людмила Михайлівна – начальник відділу 
планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи, секретар 
комітету з конкурсних торгів, Україна, м. Чернігів, вул. Горького, 37,  14000,  Тел. (0462) 
675-059, 774-497, факс (0462) 675-027, e-mail: post@chernigivstat.gov.ua 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 37508596 

2.  Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 
3. Предмет закупівлі:  

3.1. Найменування: код 35.11.1 – Енергія електрична  

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
261200кВт/год   

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: органи 
державної статистики Чернігівської області 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 
2013року. 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника: 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника: www.tender.me.gov.ua 

4.2. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась 
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі 
наявності): www.chernigivstat.gov.ua. 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України: 12.02.2013р., "ВДЗ" №12/7 (755/7), №061139 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному  
виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України: — 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України:  12.02.2013р., №061139/1 

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 
18.02.2013р.,  "ВДЗ" №14 (757),  №064258 

http://www.tender.me.gov.ua/


4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на 
веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 04.03.2013р. 
"ВДЗ" №18/(761),  №080112 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в 
міжнародному інформаційному  виданні з питань державних закупівель 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: –   

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 
01.02.2013р. 

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 06.02.2013р., 
м.Чернігів, вул.Горького, 37 

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):  300380 гривень 00 
копійок  (Триста тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок)  

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 

"Чернігівобленерго" 
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 22815333 
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 40, 

тел. (0462) 654-559, факс (0462) 654-759  
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю:  26.02.2013р., 300380 гривень 00 копійок  (Триста тисяч триста вісімдесят 
гривень 00 копійок) (з ПДВ) 

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  1 гривня 15 копійок 
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в 

одного учасника (якщо таке мало місце): — 
12. 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»: – 

13. Інша інформація: 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 
(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. 

Закон України "Про природні монополії"; Лист Чернігівського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.02.2013р. №02-
2/620, відповідно до якого Публічне акціонерне товариство "Чернігівобленерго" займає 
монопольне становище на регіональному ринку передачі та  розподілу електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами в межах Чернігівської області з часткою 100%. 

14. Склад комітету з конкурсних торгів: 
Козар Т.В. 
 

– заступник начальника Головного управління,  
голова комітету з конкурсних торгів  

Рудько Т.Ю. – начальник управління-головний бухгалтер управління 
фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, 
заступник голови комітету з конкурсних торгів 

Грищенко Л.М. – начальник відділу планування та аналізу використання 
фінансових ресурсів і договірної роботи управління 
фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності,  
секретар комітету з конкурсних торгів  



Давидов В.Є. – начальник відділу адміністративно-господарського, 
документального забезпечення та контролю виконання, 
член комітету з конкурсних торгів  

Пода Л.А. – начальник управління інформаційних технологій,  
член комітету з конкурсних торгів  

Шкінь І.В. – завідувач сектору правового забезпечення, запобігання та 
виявлення корупції, член комітету з конкурсних торгів  

 

 

Заступник начальника Головного  

управління статистики,   

голова комітету з конкурсних торгів    Т.В.Козар 

М.П. 
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