
Інформація 
про застосування процедури закупівлі енергії електричної 

в одного учасника від ___.06.2013 року. 

1. Замовник:
1.1 Найменування: Національний музей «Меморіал пам΄яті жертв 
голодоморів в Україні». 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948. 
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 3, 01601. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35210001005220 в УДКСУ у 
Печерському районі м. Києва, МФО 820019. 
1.5. 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) Черкашин Геннадій Вадимович, головний енергетик 
музею, 01601, Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 3, тел./факс (044)-254-45-
89; e-mail: memogolod@ ukr.net  
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)- Міністерство культури України, код за 
ЄДРПОУ 37535703. 
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) - 106900 грн. (сто 
шість тисяч дев’ятсот грн.) з ПДВ. 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару ( у разі закупівлі товару (не для друку, 
не для оприлюднення) – 1,21464 грн. (одна гривна 21 коп.) з ПДВ.  
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
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). 
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код. 35.11.1 енергія електрична 
5.2.Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг -  
88010 кВт. 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Україна,  
м. Київ, вул. Лаврська, 3, 01601.  
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: липень-
грудень 2013 року. 

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


6. Найменування /прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та
контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Публічне 
Акціонерне Товариство «Київенерго», Україна, 01001, м. Київ, 
Печерський р-н, площа Івана Франка, 5, тел. /факс (044) 201-07-88. 
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції 106900 грн. (сто шість тисяч дев’ятсот грн.) 
з ПДВ. 
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
8. Додаткова інформація:

Заступник голови комітету з конкурсних торгів 
помічник генерального 
директора  С.М.Черненко 
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