
Уповноважена особа
Байда Л. В. «14» 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. Послуги з розподілу природного газу:
1. Предмет закупівлі: послуги з розподілу природного газу, код за ДК 021:2015 - 65210000-8: Розподіл газу.
2. ID номер закупівлі: UA-2022-01-12-006124-а.
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 з розподілу природного газу - 676057.14 метри кубічні;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: об'єкти в м.Харкові, м. Харків, Харківська 
область, 61024, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.

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=У*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 на послуги з розподілу природного газу здійснювалося згідно з 
* затвердженими тарифами установленими Національною комірією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»

' Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг з розподілу природного газу на 2022 рік та очікувана 
вартість предмета закупівлі. 348 845,48 грн. (триста сорок вісім тисяч вісімсот сорок п ’ять грн. 48 коп.) з 
ПДВ.

2. Послуги з розподілу електричної енергії:
1. Предмет закупівлі: послуги з розподілу електричної енергії, код за ДК 021:2015 - 65310000-9 — Розподіл 

електричної енергії.
2. ID номер закупівлі: UA-2022-01 -12-006198-а.
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.

Кількість послуг з розподілу електричної енергії - 150000 Кіловат-година;
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. Металістів, 17, м. Київ, Київська область, 
03057, Україна;
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01 січня 2022 — 31 грудня 2022.

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:

Визначення ОВрЄг=У*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, 

очікуваної вартості предмета закупівлі на послуги з розподілу природного газу здійснювалося згідно з 
затвердженими тарифами установленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг з розподілу електричної енергії на 2022 рік та очікувана 
вартість предмета закупівлі. 78 969,60 гри. (сімдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять грн. 60 коп.) 
з ПДВ.
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