
ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування процедури закупівлі в одного учасника 

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. Реєстраційний рахунок замовника: 35216001007764, 35221201007764 в Головному 
управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області, МФО 853592 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: 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) 675-082, е-mail: post@chernigivstat.gov.ua 
1.6. Головний розпорядник коштів:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, 37508596 
2. Фінансування закупівлі: 
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 
(не для друку, не для оприлюднення): —  
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (не для друку, не для оприлюднення): — 
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується 
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю (у разі наявності): www.chernigivstat.gov.ua 
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 – Енергія електрична 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  288770кВт/год  
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: органи державної 
статистики Чернігівської області 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень–грудень 2014р. 
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 
учасників, з якими проведено переговори: Публічне акціонерне товариство 
"Чернігівобленерго", 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 40, тел. (0462) 654-559, факс (0462) 
654-759 
7. Ціна пропозиції:  
7.1 Загальна ціна пропозиції: 358075 грн. 00коп.   
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару: — 
8. Додаткова інформація:  
 
 
Заступник начальника Головного управління 
статистики у Чернігівській області,    
голова комітету з конкурсних торгів          Т.В.Козар 
 
10.01.2014р. 


