
                                                                        Інформація за процедурами закупівель  
                                                               на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 
 
№ Найменування 

предмета закупівлі. 
Номер закупівлі у 
електронній системі 
закупівель. 

Обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної 
вартості предмета закупівлі, 
очікувана вартість. 

1 ДК 021:2015 
код  09310000-5 - 
Електрична 
енергія  

 
 

UA-2021-04-20-
003401-a 

Постачання електричної енергії 
повинно здійснюватись у 
відповідності до вимог «Правил 
роздрібного ринку електричної 
енергії , затверджених Постановою  
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. 
Учасник повинен добросовісно 
виконувати свої фінансові 
зобов’язання перед іншими 
учасниками ринку електричної 
енергії, відповідно до «Правил 
ринку», затверджених Постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (у 
редакції постанови НКРЕКП від 
24.06.2019 № 1168). 
 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, затверджена наказом 
Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 
18.02.2020 № 275 (із змінами). 
Метод, застосований для 
розрахунку очікуваної вартості 
предмета закупівлі: розрахунок 
очікуваної вартості 
товарів/послуг, щодо яких 
проводиться державне 
регулювання цін і тарифів. 
Очікувана вартість- 80 000,00 
грн. 



2 ДК 
021:2015:65310000-
9: Розподіл 
електричної 
енергії) 
 

UA-2021-06-03-
000254-c 

Технічні та якісні характеристики 
встановлюються відповідно до 
Закону України «Про ринок 
електричної енергії» та Правил 
роздрібного ринку електричної 
енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від 14 березня 2018 року № 312. 
 

Розрахунок здійснено на підставі 
тарифів, затверджених 
Постановою НКРЕКП № 2362 від 
09.12.2020 р. «Про встановлення 
тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії. 
Очікувана вартість – 177 410,30 
грн. 

3 ДК 021:2015: 
09320000-8 — 
Пара, гаряча вода  
та пов’язана 
продукція 

UA-2021-06-02-
006334-c 

Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі повинні 
відповідати вимогам Закону України 
від 02.06.2005 № 2633-IV «Про 
теплопостачання»  Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги» 
від 09.11.2017 № 2189-VIII, 
Правилам надання послуги з 
постачання теплової енергії і 
типових договорів про надання 
послуги з постачання теплової 
енергії, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 
21.09.2019 р. № 830. 
 

Для здійснення нарахувань 
споживачам за послуги 
теплопостачання застосовуються 
тарифи на послуги з 
централізованого опалення та 
централізованого постачання 
гарячої води, затверджені 
Постановою НКРЕКП №2265 від 
30.11.2020р., грн./Гкал, а саме: 
для потреб бюджетних установ – 
1 642,62 грн. за 1ГКал (з ПДВ).  
Очікувана вартість – 332 924 грн. 

 


