
Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або 
бюджетного призначення предмета закупівлі Електрична енергія (код ДК 

021:2015: 09310000-5) 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. 
№1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 
серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710». На підставі розрахунку 
потреб в коштах на оплату енергоносіїв на 2021 рік Державним підприємством 
«Редакція газети «Урядовий кур’єр».  

1. Предмет закупівлі: Електрична енергія (код ДК 021:2015: 09310000-5 
Електрична енергія) як товар з оплатою за послугу з розподілу через 
постачальника; 

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-01-04-002906-c 

3. Спрощена закупівля;  

4. Очікувана вартість закупівлі: 163 000 грн  (сто шістдесят три тисячі гривень), 
з ПДВ. Закупівля здійснюється за кошти підприємства; 

5. Обсяги закупівлі електричної енергії: 53 000 кВт; 

6. Строк поставки – з 1.03. 2021 р. до 31.12.2021 р.  

8. Режим роботи: 24/7 (24 години/добу, 7 днів на тиждень).  

9. Особливі вимоги до предмета закупівлі Вимоги щодо якості електричної 
енергії:  

 
№ 
п/п Найменування товару Період поставки Кількість, 

кВт/год 
Клас 
напруги 

Напруга, 
кВ 

1 Електрична енергія до 31.12.2021р. 53000    II  
Споживач здійснює плату за послугу з розподілу та передачі електричної енергії 
через Постачальника. 
 
 Пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета 
закупівлі.  

 Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення 
купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та 
розподілу, постачання електричної енергії споживачам виконуються з 
урахуванням положень наступних законодавчих актів: 

• Закон  України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-
VIII; 

• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених 
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та 
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312 



• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 
р.  №310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 
р. №309. 

• Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України 
«Про ринок електричної енергії». 
 
9. Мета використання Товару: для електрозабезпечення об’єктів Споживача 
(власні потреби); 
 
10. Місце поставки Товару: Будівля редакції за адресою м. Київ, вул. Михайла 
Грушевського, 14/1 
 
11. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі мають передбачати 
застосування заходів із захисту довкілля. 
 


