
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) 

Переговорна 

процедура  

(скорочена) 

 

 

 

UA-2022-07-

07-006581-a 

103300,00 
Гривня (план) 

(103253,26грн 

– переговори)  

 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі повинні 

відповідати: 

Відповідно до 

положень пункту 11.4. 6 

глави 11.4 розділу XI 

Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 310, 

параметри якості 

електроенергії в точках 

приєднання споживачівв  

нормальних умовах 

експлуатації мають 

відповідати параметрам, 

визначеним у ДСТУ 

EN50160:2014 

«Характеристики напруги 

електропостачання в 

електричних мережах 

загальної призначеності»; 

Контроль і 

оцінювання показників 

якості електричної енергії 

Закупівля 

здійснюється у 

«Постачальника останньої 

надії». Відповідно до 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

12.12.2018 № 1023-р 

Державне підприємство 

зовнішньоекономічної 

діяльності «Укрінтеренерго» 

визначено постачальником 

«останньої надії» на період                       

з 1 січня 2019 року до 1 січня 

2021 року. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 

від 02.12.2020 № 1520-р 

продовжений період до 31 

грудня 2021 року. 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

23.12.2021 № 1692-р 
продовжений період до 31 

грудня 2022 року. 

Ціна, за якою 

здійснюється постачання 

електричної енергії 

Розмір бюджетного 

призначення визначено  

Законом України «Про 

державний бюджет на 

2022 рік» за КПКВК 

6511010 «Керівництво 

та управління у сфері 

контролю за 

виконанням 

державного бюджету» 

відповідно до 

бюджетного запиту на 

2022 рік. 

Кошторисом на 2022 

рік та розрахунками до 

нього, затвердженим 

рішенням Рахункової 

палати  від 25.01.2022 

року  № 1-4 (зі 

змінами) визначено 

обсяг фінансування на 

рівні 150,6 тис.грн. за  

ДК 021:2015: 

09310000-5 – 

Електрична енергія 

(для «Постачальника 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2022-07-07-006581-a-elektrychna-enerhiya
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2022-07-07-006581-a-elektrychna-enerhiya


проводиться згідно СОУ-

Н ЕЕ 40.1-37471933-

55:2011 «Методика 

вимірювання якості 

електричної енергії в 

системах 

електропостачання 

загального призначення»; 

Клас напруги –

 2 згідно 

Постанови № 1052 від 

13.08.1998 «Про Порядок 

визначення класів 

споживачів». 

ГОСТ 13109-

97 «Электрическая 

энергия. Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. 

Нормы качества 

электрической энергии в 

системах 

электроснабжения 

общего назначения»; 

ДСТУ EN50160:201 

«Характеристики 

напруги 

електропостачання в 

електричних мережах 

загальної призначеності»; 

СОУ-НЕЕ40.1-37471933-

55:2011«Методика 

вимірювання якості 

споживачам постачальником 

«останньої надії», 

формується згідно Порядку 

формування ціни, за якою 

здійснюється постачання 

електричної енергії 

споживачам постачальником 

«останньої надії», 

затвердженим постановою 

НКРЕКП від 05.10.2018 № 

1179. Розрахунковий період 

– календарний місяць, на 

який визначається ціна. 

 

останньої надії») 



електричної енергії в 

системах 

електропостачання 

загального призначення».  

 

 
 


