
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету 
закупівлі із 

зазначенням 
коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обґрунтування 
технічних та якісних 

характеристик предмета 
закупівлі 

очікуваної вартості предмета 
закупівлі 

розміру бюджетного 
призначення 

ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГІЯ  
(показник 

національного 
класифікатора 

України ДК 
021:2015 
“Єдиний 

закупівельний 
словник” – ДК 

021:2015: 
09310000-5: 
Електрична 

енергія) 
 

 
 
 
 
 
 

Відкриті торги 
(з 

особливостями) 
 
 

UA-2022-12-07-
011246-а 

 
 
 
 
 
 
 
 

1770000,00 
грн. 

 

Вимоги до технічних та 
якісних характеристик 
предмету закупівлі обумовлені 
тим, що орієнтовний обсяг 
постачання 300000 кВт*год 
врахований з урахуванням  
попередніх років та 
статистичними даними про 
середньомісячне використання  
електричної енергії. 
Постачальник повинен 
дотримуватися затверджених 
Національною комісією, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), показників 
якості електропостачання, 
комерційної якості 
електричної енергії. 
Якість електричної енергії 
повинна характеризуватися  
фізичними параметрами 
поставленої споживачу 
електричної енергії та їх 
відповідності встановленому 
стандарту, що дасть змогу 
бути впевненим в якості 
товару. 

Очікувану вартість предмета 
закупівлі 1770000,00грн визначено 
керуючись наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
«Про затвердження примірної 
методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі» від 
18.02.2020 № 275 (зі змінами). 

Згідно з методом порівняння 
ринкових цін Методики проведено 
розрахунок очікуваної вартості 
закупівлі Товару  з використанням 
цін отриманих з відкритих джерел 
інформації, а саме з сайту 
Державного підприємства 
"Оператор ринку" 
https://www.oree.com.ua, та тарифів  
на розподіл та передачу 
електричної енергії затверджених 
Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). 

 
 

Розмір бюджетного 
призначення визначено  
Законом України «Про 
державний бюджет на 
2023 рік» за КПКВК 
6511010 «Керівництво 
та управління у сфері 
контролю за вико-
нанням державного 
бюджету» відповідно 
до бюджетного запиту 
на 2023 рік. 
При цьому, Закон 
України «Про публічні 
закупівлі» не містить 
заборону щодо 
проведення закупівель 
до набрання чинності 
Закону про Державний 
бюджет України, зат-
вердження кошторису, 
плану використання 
бюджетних коштів, 
фінансового плану.  
(роз`яснення Мінекономіки 
№3304-04/54160-06 від 
03.09.2020). 
Замовник, для забезпе-

https://www.oree.com.ua/


Відносини між 
енергопостачальною 
організацією та Споживачем 
електричної енергії повинні 
регулюватися чинним 
законодавством. 

чення невідкладних 
потреб у природному 
газі у наступному році, 
з метою безперебійного 
постачання природного 
газу в опалювальний 
період та максимальної 
економії бюджетних 
коштів, прийняв 
рішення про початок 
закупівель без 
затвердження 
кошторису на 2023 рік. 

  


