
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія:  

Городнянська міська рада;  

15100 Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Троїцька, 13; код за 

ЄДРПОУ – 04061731;  

категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади  

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 

кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин 

предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  

 

Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-12-10-004282-c 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

       Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі регулюються та 

встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 

2019-VIII, Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 

14.03.2018 року № 312) (далі-ПРРЕЕ), Ліцензійними умовами провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 

27.12.2017 року № 1469), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470), 

Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсації 

споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 

та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства у сфері 

електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання 

електричної енергії. 

       Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник 

зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за 

належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії 

Замовником. Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання 

електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови 

постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що 

надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими 

регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а 

також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

        Розмір бюджетного призначення визначено на підставі рішення одинадцятої сесії 

восьмого скликання Городнянської міської ради  від 23.12.2021 р, б/н  «Про бюджет 

Городнянської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25536000000)» за 

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

3. Очікувана вартість предмета закупівлі:  

       Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 228000 грн. 00 коп. (двісті двадцять 

вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.  

4. Обґрунтування розміру очікуваної вартості 



        Визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) 

5. Процедура закупівлі: 

        Відкриті торги 


