
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменуванн

я предмета 

закупівлі із 

зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікато

р закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик предмета 

закупівлі 

Очікуваної вартості предмета 

закупівлі  

ДК 021:2015: 

код 09310000-5 

«Електрична 

енергія» 

(Електрична 

енергія ДК 

021:2015: код 

09310000-5) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

(скорочена) 

UA-2022-01-

17-004088-c 

2 257 500,00 

грн. (Два 

мільйона 

двісті 

п’ятдесят сім 

тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) з  

ПДВ 

Загальний прогнозований обсяг споживання, що 

закуповується: 430 000 кВт/год;  

Термін постачання: до 31 грудня 2022 року.  

Особливі вимоги до предмету закупівлі. 

Постачання електричної енергії споживачу 

регулюється чинним законодавством України: 

Кодексом систем розподілу, затвердженого 

постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг 

України від 14.03.2018 № 310; 

Кодексом системи передачі, затвердженого 

постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг 

України від 14.03.2018 № 309; 

Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII 

«Про ринок електричної енергії»; 

Правилами роздрібного ринку електричної 

енергії, затвердженими постановою Національної 

комісії регулювання електроенергетики та 

комунальних послуг України від 14.03.2018 № 

312. 

Мета використання товару: для задоволення 

потреб у споживанні електричної енергії об’єктів 

Замовника. 

Послуги з розподілу електричної енергії 

сплачуються Споживачем/Замовником 

самостійно безпосередньо  оператору системи 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Електрична енергія.     (ДК 021:2015 

“Єдиний закупівельний словник”) - 

09310000-5 -   електрична енергія , 

розрахована відповідно до вимог 

Наказу Міністерства розвитку 

економіки торгівлі та сільського 

господарства України від 18.02.2020 

№ 275 «Про затвердження примірної 

методики визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі» та на 

підставі комерційної пропозиції ТОВ 

«ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД»№5 від 

11.01.2022р. (вих. № 40).  

До очікуваної вартості закупівлі 

враховано вартість оплати  послуги з 

передачі електричної енергії  та  не 

включено  вартість послуг з розподілу 

Оператору Системи Розподілу. 
 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


розподілу відповідно до договору про надання 

послуг з розподілу, укладеним між оператором 

системи розподілу та Споживачем/Замовником. 

До ціни пропозиції учасник не включає послуги 

з розподілу електричної енергії. Приймання –

 передача електричної енергії, поставленої 

Постачальником та прийнятої 

Споживачем/Замовником у звітному місяці, 

оформлюється шляхом підписання 

уповноваженими особами Сторін щомісячних 

актів приймання-передачі 

Параметри якості електричної енергії в точках 

приєднання Споживача у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, 

визначеним у ДСТУ EN 

50160:2014.Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах 

загального призначення (EN 50160:2010, IDT). 

Оцінка відповідності показників якості 

електричної енергії проводиться на проміжку 

розрахункового періоду, рівного 24 годинам. 

Якщо учасник закупівлі є виробником продукції, 

що складає предмет закупівлі, такий учасник 

зобов’язаний надати документальне 

підтвердження державної реєстрації його 

потужностей виробництва, з зазначенням їх 

місце розташування та легалізації згідно чинного 

законодавства (об’єктів електрогенерації). У 

випадку, якщо учасник не є електрогенеруючою 

компанією, він зобов’язаний окремою довідкою у 

довільній формі повідомити про статус 

електропостачальника без можливості 

здійснювати електрогенерацію. 

 


