
Обґрунтування здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного 

каталогу для закупівлі товару відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей: 

 

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану 

тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням 

строку дії цих обмежень. 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану 

встановлено до 21.11.2022. 

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно: 

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного 

стану в Україні; 

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із 

запровадженням правового режиму воєнного стану на території України. 

Стаття 121 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” передбачає, що Кабінет 

Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях: 

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану; 

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму 

воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної 

ситуації, яка склалася. 

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 №794 

„Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою 

цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її 

на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану. 

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у 

тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3-7 розділу Х „Прикінцеві та 

перехідні положення” Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в 

Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються 

Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.  

На виконання даної норми Закону урядом були прийняті Особливості. 

Положеннями Особливостей передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім 

послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з 

поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких 

становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів 

та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли відмінено відкриті торги через 

відсутність учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за 

лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, а 

також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації, та сума договору про закупівлю не може 

перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про 

проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників 

процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), тобто замовник застосовує виняток за 

Особливостями і укладає прямий договір. За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього 

пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, 

укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу Х 

„Прикінцеві та перехідні положення” Закону. 

29.12.2022 року через частково відмінену мультилотову закупівлю (Електрична енергія: 

Лот 3 - 25009, м. Кропивницький, вул. Глінки, 2 (номер закупівлі: UA-2022-12-12-022478-a), у 

зв’язку із відхиленням єдиного учасника закупівлі, згідно статті 41 Особливостей Замовник відхиляє 

тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівлі у разі коли: 

учасник (переможець)  процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну 

інформацію,  що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено 

згідно з абзацом другим частини п’ятнадцятої статті 29 Закону.  

Відповідно за п.п. 1 п. 48 Особливостей – відкриті торги автоматично відміняються 

електронною системою закупівель у разі: відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n16


була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями), а 

також за  п. 49 Особливостей – відкриті  торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  

Отже, з огляду на зазначене застосовується вищевказане виключення. 

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби 

замовника 11428,57143  кВт /год., очікуваною вартістю 85000,00 грн. з ПДВ (вісімдесят п’ять тисяч 

гривень 00 коп.)  на 2023 рік. 

Постачальник ТОВ  „Кіровоградська обласна енергетична компанія”, з яким укладений 

договір,  надав обсяг закупівлі 11428,57143  кВт /год., очікуваною вартістю 84891,43 грн. (вісімдесят 

чотири тисячі вісімсот дев’яносто одна гривна 43 коп.)  з ПДВ на 2023 рік 

При цьому відповідно до службової записки відділу фінансово-економічної роботи та 

бухгалтерського обліку  від 12.12.2022 підтверджується наявність нагальної потреби в закупівлі 

Електричної енергії (25009, м. Кропивницький, вул. Глінки,  2)  на 2023 рік. 

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники 

повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель. 

Враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, 

якнайшвидшого забезпечення потреби закупівлі електричної енергії в умовах воєнного стану, 

замовник прийняв рішення про застосування під час здійснення закупівлі вищезазначеного винятку 

за Особливостями.  

З огляду на викладене, рішення замовника про проведення закупівлі відповідає чинному 

законодавству. 

Документ, який підтверджує наявність підстави для застосування виключення за 

Особливостями: Звіт про результати проведення процедури закупівлі (номер закупівлі:                 

UA-2022-12-12-022478-a) додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2022-12-12-022478-a 

Лот 3. Електрична енергія 

Дата формування звіту: 29 грудня 2022 

Найменування замовника: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 

МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

 
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 

або територіальної громади 

 

Ідентифікаційний код замовника в 
ЄДР: 

42767945 

 

Місцезнаходження  замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 

ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 6 

 
Вид предмета закупівлі: Товари 

 
Назва предмета закупівлі: Електрична енергія 

 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

 
 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Електрична енергія ДК 021:2015: 
09310000-5 — 
Електрична енергія 

11428.57143 
кіловат 

0, Україна, 2, 
Відповідно до 
документації, 4 

від 01 січня 
2023 
до 31 грудня 
2023 

 

Вид закупівлі: Процедура 

 
Умови оплати: 

 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару  Пiсляоплата 5 Робочі 100 

 
Дата оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі: 

12 грудня 2022 20:33 



Кількість учасників закупівлі: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оприлюднення повідомлення 
про намір укласти договір: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відсутня 

 

Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про 
закупівлю, у разі якщо в результаті 
проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі не 
було укладено договір про 
закупівлю: 

відсутність пропозицій 

 

Дата укладення договору про 
закупівлю: 

Відсутні 

 

Сума, визначена в договорі про 
закупівлю: 

Відсутні 

 

Найменування учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні 

 

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні 

Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для 
фізичної особи) 

Ціна 
пропозицій 
учасника до 
початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у 
разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що 
підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону 
України “Про публічні 
закупівлі”, та 
наявність/відсутність 
обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТВІЙ ГАЗЗБУТ" 

62 400,00 UAH з 
ПДВ 

62 400,00 
UAH з ПДВ 

Зазначив у тендерній 
пропозиції недостовірну 
інформацію, що є суттєвою при 
визначенні результатів 
процедури закупівлі, яку 
замовником виявлено згідно з 
частиною п’ятнадцятою статті 
29 Закону 
Відхилити тендерну 
пропозицію ТОВ „ТВІЙ 
ГАЗЗБУТ” щодо Закупівлі за 
ЛОТом 3 

 



 
Інформація про субпідрядника 
(у разі залучення до виконання 
робіт або надання послуг): 

Відсутня 

  
Ідентифікатор договору: Відсутній 
  
Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100% 

  
 


