
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду ЄЗС 

Від та ідентифікатор процедури 

закупівлі 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі 

Обґрунтування 

обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Послуги з розподілу 

електричної енергії та 

супутні послуги код за 

ДК 021:2015: 

65310000-9 Розподіл 

електричної енергії 

Переговорна процедура 

(скорочена) 

UA-P-2021-01-29-006659-b 

391 362,78 грн з  

урахуванням ПДВ 

З метою організації відповідних умов праці та 

забезпечення невідкладних 

потреб Національного заповідника «Хортиця»  на 

2021 рік існує 

потреба у закупівлі електричної енергії в обсязі 

560000 кВт*год. Для 

забезпечення існуючої потреби замовником  

організовано та проводяться  відкриті торги щодо 

постачання електричної енергії 

як товару. Електроенергію як товар за вільними 

цінами неможливо закупити 

без укладення окремого договору на послуги з 

розподілу із ліцензованим 

постачальником, визначеним НКРЕКП, для 

укладення такого договору 

необхідно провести переговорну процедуру. 

Документальним підтвердженням підстави для 

застосування переговорної 

процедури закупівлі, що підтверджує винятковість 

ситуації щодо неможливості 

застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі, 

є відкритий реєстр 

ліцензіатів ПАТ «Запоріжжяобленерго» (код 

ЄДРПОУ 0013092), діє на підставі ліцензії з 

розподілу електричної енергії, що видана на підставі 

Постанови НКРЕ КП від 13.11.2018 року № 1415. 

 Укладення договору з розподілу електричної енергії 

відбувається шляхом підписання заяви-приєднання 

до Публічного договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії до межі 

балансової належності електроустановок замовника: 

вул. Старого редуту, 9, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Старого редуту, 10, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 1, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 15, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 23, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 25,  м. Запоріжжя, 69017 

вул. Заповідна, 12, м. Запоріжжя, 69017 

вул. Овочівництва, 49,  м. Запоріжжя, 69017 

бульвар Центральний, 3, м. Запоріжжя, 69035 

Тариф на послуги з розподіл електричної енергії, 

забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії встановлюється Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. На початок 

проведення переговорної процедури закупівлі: 

тариф на послуги з розподіл електричної енергії, 

забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» станом на 

01.01.2021р. становить: 

- Тариф на розподіл електричної енергії, 

грн/МВт.год - 843,90 грн. (без ПДВ)., 

Відповідно до проекту змін до Методики 

обчислення плати за перетікання реактивної 

електроенергії, опублікованого на сайті 

Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України для нарахування плати за 

послуги з компенсації перетікання реактивної 

електроенергії використовується 

середньозважена фактична ціна електричної 

енергії на ринку «на добу наперед» за перші 20 

днів попереднього розрахункового періоду, яка 

визначається та оприлюднюється оператором 

ринку на його офіційному веб-сайті в мережі 

Інтернет. 

Виходячи з вищезазначеного, при розрахунках за 

перетікання реактивної електроенергії 

використовуються наступні ціни (без ПДВ): 

  у січні 2021 року – 1 595,99 грн./МВт·год. 

Очікувана вартість закупівлі за предметом 

закупівлі: код ДК 021:2015 65310000-9 Розподіл 

електричної енергії (розподіл електричної енергії, 

забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії, код ДК 021:2015 65310000-9) усього на 

2021 рік становить: 391365,78 грн. 

 Розподіл електричної енергії – 388400,82 грн. з 

ПДВ;  

Послуги iз  забезпечення перетікання реактивної 

електричної енергії 

- 3000,00 грн. з ПДВ. 

 


