
Уповноважена особа
Байда Л. В. «07» січня 2022 р.

Інформація щодо процедур закупівель

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

1. Електрична енергія:
1. Предмет закупівлі: електрична енергія, код за ДК 021:2015 - 09310000-5 — Електрична енергія: лот 1 - 

для об'єктів в м. Харкові та Харківській області; лот 2 - для об'єктів в м. Полтаві; лот 3 - для об'єктів в м. 
Києві.

2. ID номер закупівлі: UA-2022-01 -04-004790-с.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена).
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Частина предмета закупівлі № 1 (лот № 1) - для об’єктів в м. Харкові та Харківській області

Найменування товару Одиницю виміру Кількість

електрична енергія кВт/год 1 500 000

Частина предмета закупівлі № 2 (лот № 2) - для об’єктів в м. Полтаві
Л-

Найменування товару Одиницю виміру Кількість

електрична енергія кВт/год 250 000

Частина предмета закупівлі № 3 (лот № 3) - для об’єктів в м. Києві

Найменування товару Одиницю виміру Кількість

електрична енергія кВтгод 150 000

Умови постачання електричної енергії Споживачу повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: 
Закону України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 № 2019-VIII (зі змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що 
здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 зі змінами згідно 
постанови НКРЕКП від 21.12 .2018 №2002, від 18.07.2019 № 1525,від 26.06.2020 № 1219;

- Кодексу систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310 зі змінами згідно постанови 
НКРЕКП від 03.12.2019 №2595, від 24.06.2020 № 1209;

- Кодексу системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309 зі змінами згідно постанови НКРЕКП від 21.06.2019 
№ 1120, від 05.11.2019 №2267, від 07.02.2020 № 360, від 03.06.2020 № 1070, від 16.09.2020 № 1724.

- Кодексу комерційного обліку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311);
- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу 

(Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469);
- Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова 

НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470).
Якість електричної енергії:

1



Електрична енергія повинна постачатися із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, 
визначених державними стандартами, на межі балансової належності електромереж в точці продажу електричної 
енергії, а саме:
відхилення напруги (тривалість часу відхилення напруги понад нормально припустиме визначається у відповідності 
до ГОСТ 13109-97): нормально припустиме значення для рівня напруги 0,22 кВ та вище — +/- 5%, гранично 
припустиме значення для рівня напруги 0,22 кВ та вище — +/- 10%;
провал напруги (зниження рівня нижче гранично припустимого значення) — не більше ЗО секунд.
Строк постачання: до 31.12.2022 (включно).
Місце постачання:

за частиною предмета закупівлі №1 (лот№1) - об’єкти споживача в м.Харкові та Харківській області 
за частиною предмета закупівлі №2 (лот№2) - 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 5; 14; 
за частиною предмета закупівлі №3 (лот№3) - 03057, м.Київ, вул.Металістів, буд. 17
Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації мають 
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 
електричних мережах загальної призначеності».

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі або розміру бюджетного призначення:
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін 
способом проведення моніторингу цін, пошуку, збору та аналізу інформації про ціну товару, що міститься в мережі 
Інтернет у відкритому доступі в електронній системі публічних закупівель «Prozorro», та шляхом отриманих 
цінових пропозицій. Ціна товару (електрична енергія) включає витрати на сплату податків та вартість послуг 
оператора системи передачі електричної енергії

Розмір бюджетного призначення на закупівлю електричної енергії на 2022 рік та очікувана вартість 
предмета закупівлі. 8550000,00 грн. (вісім мільйонів п ’ятсот п ’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ: 
частина предмета закупівлі №1 (лот № 1) — 6750000,00 грн. з ПДВ;
частина предмета закупівлі №2 (лот №2) - 1125000,00 грн. з ПДВ;
частина предмета закупівлі №3 (лот №3) — 675000,00 грн. з ПДВ.

2. Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії:
» 1. Предмет закупівлі: послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, код за ДК 021:2015

* - 65320000-2: Експлуатація електричних установок.
2. ID номер закупівлі: UA-2022-01 -04-002384-с;
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

Кількість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії - 120000 кіловат-година;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: об’єкти замовника, 61024, м. Харків 
Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.

Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для забезпечення потреб Замовника, 
надаються згідно з умовами публічного договору приєднання - Договору споживача про надання послуг з розподілу 
електричної енергії № 6-0083 від 01.01.2019 р.

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена як добуток необхідного обсягу послуг та ціни (тарифу), 
затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, та розрахована за формулою:

ОВрег-V * Цтар,

де:
ОВрег - очікувана вартість закупівлі послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів; 
О - кількість (обсяг) послуг, що закуповується;
Цтар - ціна (тариф) за одиницю послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося згідно з тарифами установленими Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для Акціонерного 
товариства «Харківобленерго».
Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії на 2022 рік та очікувана вартість предмета закупівлі. 455 571,36 грн. (чотириста п ’ятдесят п ’ять 
тисяч п ’ятсот сімдесят одна грн. 36 коп.) з ПДВ:
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