
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Головне управління статистики у Черкаській області 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02357999 
1.3. Місцезнаходження: вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси,  18016 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): 
Литвин Михайло Григорович, перший заступник начальника Головного 
управління статистики у Черкаській області, вул. Остафія Дашковича, 39, 
м.Черкаси, 18016, (0472) 36-06-60, (0472) 36-16-75,  gustat@ck.ukrstat.gov.ua  
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування переговорної  процедури закупівлі: 18.01.2016 

2. Інформація про предмет закупівлі:  
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1  енергія електрична 
(35.11.10-00.00 енергія електрична) код ЄЗС 021-2015 – 09310000-5 електрична 
енергія. 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:                            
654921 кВт (в т.ч. 293486 кВт - на потреби Головного управління 
статистики та 361435 кВт - на потреби орендарів) 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси, 18016;  
вул. Миру, 118-а, м. Городище, Черкаська область, 19500; 
вул. Леніна, 83-а, смт. Драбів, Черкаська область, 19800; 
вул. Миру, 2, м. Жашків, Черкаська область, 19200;  
вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700;  
пров. Галі Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська область, 20800;  
вул. 206 дивізії, 10а, м. Канів, Черкаська область, 19000;  
вул. Каневського, 12, смт. Катеринопіль, Черкаська область, 20500; 
пров. Бабушкіна, 4-а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19400;  
вул. Щорса, 6, м. Сміла, Черкаська область, 20700; 
вул. Гагаріна, 4, м. Тальне, Черкаська область, 20400; 
пров. Клари Цеткін, 3-а, м. Умань, Черкаська область, 20300; 
вул. Леніна, 27-а, м. Христинівка, Черкаська область, 20000;  
вул. Б.Хмельницького, 65-а, м. Чигирин, Черкаська область, 20900;  
вул. Леніна, 79, смт. Чорнобай, Черкаська область, 19900; 
вул. Пролетарська, 53, м. Шпола, Черкаська область, 20600. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  
2016 року 

 
 



3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» 
3.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків 
22800735  
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 
телефон, телефакс: вул. Гоголя, 285,  м. Черкаси, 18002, (0472) 36-02-71 

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до 
п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»  

5.  Причини та обставини, якими керується замовник під час застосування 
переговорної процедури  закупівлі: відсутність конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за 
відсутності при цьому альтернативи  

6.Документи, що підтверджують наявність умов застосування  
переговорної процедури закупівлі: офіційний веб-сайт Антимонопольного 
комітету України (www.amc.gov.ua) щодо вищезазначеного підприємства, 
як такого що входить до Переліку суб’єктів природних монополій у 
визначених адміністративних одиницях.  
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                     М.Г. Литвин 


