
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або 

пропозиції за результатами 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 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1  енергія електрична 
(35.11.10-00.00 енергія електрична), ЄЗС код ДК 021-2015 – 09310000-5 
електрична енергія. 
2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 654921 кВт 
(в тому числі: 293486 кВт - на потреби ГУС та 361435 кВт - на потреби 
орендарів) 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси;  
вул. Миру, 118-а, м. Городище, Черкаська область; 
вул. Леніна, 83-а, смт. Драбів, Черкаська область; 
вул. Миру, 2, м. Жашків, Черкаська область;  
вул. Новоселівська, 1, м. Золотоноша, Черкаська область;  
пров. Галі Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська область;  
вул. 206 дивізії,  10а, м. Канів, Черкаська область;  
вул. Каневського, 12, смт. Катеринопіль, Черкаська область; 
пров. Бабушкіна, 4-а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область;  
вул. Щорса, 6, м. Сміла, Черкаська область; 
вул. Гагаріна, 4, м. Тальне, Черкаська область; 
пров. Клари Цеткін, 3-а, м. Умань, Черкаська область; 
вул. Леніна, 27-а, м. Христинівка, Черкаська область;  
вул. Б.Хмельницького, 65-а, м. Чигирин, Черкаська область;  
вул. Леніна, 79, смт. Чорнобай, Черкаська область; 
вул. Пролетарська, 53, м. Шпола, Черкаська область. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 
2016 року 
3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі 
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань  
закупівель: 29.01.2016 № 023949 
5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 
5.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство 
«Черкасиобленерго»,  
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
22800735 
5.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 
фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002, (0472) 
36-02-71, (0472) 36-02-63 



6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозиції) конкурсних торгів (цінової 
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 
закупівлі):  
1 249 117, 72 грн.  
(цифрами) 
(Один мільйон двісті сорок дев’ять тисяч сто сімнадцять грн. 72 коп.) 
                                                                     (словами) 
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних 
торгів (цінової пропозиції, пропозиції  за результатами застосування 
переговорної процедури закупівлі): 01.02.2016 
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова 
угода): не раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                      М.Г.Литвин 
 


