
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-01-24-000986-a

1. Найменування замовника:
Головне управління статистики 
у Чернівецькій області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02363066

3. Місцезнаходження замовника:
58018, Україна, Чернівецька 
обл., м Чернівці, вул Головна 
249А

4. Конкретна 
назва 
предмета 
закупівлі

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності)

6. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

Електрична 
енергія

ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 

Код ДК 016:2010 не 
указан

135800 кВт⋅год Україна, 58018, 
Чернівецька 
область, місто 
Чернівці, вулиця 
Головна 249А

від 30.01.2017
до 31.12.2017

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування 
учасника (учасників) 
(для юридичної особи) 
або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи), з яким (якими) 
проведено переговори

10. Код згідно з 
ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки 
платника податків 
учасника (учасників), з 
яким (якими) проведено 
переговори

11. Місцезнаходження 
(для юридичної особи) 
або місце проживання 
(для фізичної особи) 
учасника (учасників), 
з яким (якими) 
проведено переговори, 
телефон

12. Ціна 
пропозиції

Публічне акціонерне 
товариство 
Енергопостачання 
компанія 
"Чернівціобленерго"

00130760 58000, Україна, 
Чернівецька область, 
місто Чернівці, вулиця 
Прутська 23А 

(0372)584950

322 390 
UAH з 
ПДВ



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 
статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі”

cт. 35, п 2 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

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: - Закон України «Про природні монополії»; - Зведений перелік суб’єктів природних 
монополій, оприлюднений на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України 
(www.amc.gov.ua); - Реєстр суб’єктів природних монополій в сфері енергетики, розміщений 
на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики (www.nerc.gov.ua); - Лист Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики від 01.04.2014р. № 1935/26/47-14. ПАТ Енергопостачальна 
компанія «Чернівціобленерго» є єдиним надавачем послуг з постачання електроенергії на 
території Чернівецької області, є суб’єктом природної монополії на ринку передачі та 
розподілу електричної енергії та займає монопольне (домінуюче) становище на ринку 
постачання електричної енергії в межах належних йому електричних мереж, що 
підтверджено зведеним переліком суб’єктів природних монополій, розміщених на 
офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua) та реєстром 
суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, який оприлюднений на офіційному сайті 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
(www.nerc.gov.ua). Керуючись листом Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики від 01.04.2014р. № 1935/26/47-14, електропередавальною 
організацією може бути виключно суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку 
отримав ліцензію на передачу електричної енергії. Вказаним листом зазначено, що на 
законодавчому рівні визначено, що послуга з приєднання до електромереж надається 
виключно електропередавальною організацією. На підставі вищезазначеного Головному 
управлінню статистики у Чернівецькій області необхідно укласти договір з ПАТ «ЕК 
«Чернівціобленерго» на закупівлю електричної енергії за результатом проведення 
переговорів.


