
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

 
Замовник: Державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів»  
Код ЄДРПОУ: 37264503  
Місцезнаходження: 03118, Україна, м. Київ, вул. Хотівська, буд. 4 (літера А)  
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади 
Предмет закупівлі: «Електрична енергія» (код за ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична 
енергія 
Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2021-10-11-008023-b  
 

У відповідності до вимог пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016р. №710 «Про 
ефективне використання державних коштів» з метою прозорого, ефективного та 
раціонального використання бюджетних коштів та власних коштів від господарської 
діяльності підприємства оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі та/або розміру бюджетного 
призначення шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті 
підприємства https://fininpro.com/government-procurement   протягом п’яти робочих днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної 
процедури закупівель: 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Якість електричної енергії має відповідати вимогам, встановленим чинним 

законодавством України, національними стандартами України, іншими нормативно-
технічними документами. 

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу 
електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної 
енергії споживачам виконуються з урахуванням положень наступних законодавчих актів: 

• Закон  України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 
• «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України 
від 14.03.2018 № 312; 

• Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. №310; 

• Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 р. №309; 

• Інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок 
електричної енергії». 

 
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 
закупівлі:  

У відповідності до вимог статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» згідно до 
річного плану закупівель; 

У відповідності до очікуваного обсягу постачання електричної енергії на період з 
01.01.2021 по 31.12.2021р. відповідно очікуваного обсягу закупівлі послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії у оператора системи та   проведеного моніторингу. 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-11-008023-b
https://fininpro.com/government-procurement

