
                                РІЧНИЙ ПЛАН  

                                  закупівель  

найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 

 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 

 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 

категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

     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) 09310000-5 Електрична енергія 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  

393 660,00 грн. в т. ч. ПДВ 

код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 

вид закупівлі відкриті торги 

орієнтовний початок проведення жовтень 2021 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів») 

 

Найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 

місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 03047 

ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 13670848 

категорія :  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

 Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

відкриті торги 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-001945-c 

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару методом порівняння 

ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 18.02.2020 № 275. 

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін 

електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості 

предмета закупівлі та з врахуванням постійної тенденції до підвищення ціни на 

електроенергію на ринку. До ціни електричної енергії включена вартість електричної 

енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії, 

послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-05-001945-c


законодавством податки та збори. 

Очікувана вартість:  393 660,00 грн. в т. ч. ПДВ.  

 

Обґрунтування технічних характеристик.  

Термін постачання — 1.01.2022-31.12.2022 р. Кількісною характеристикою предмета 

закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості 

електричної енергії приймається кіловат-година.  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом потреби редакції 

у електроенергії з врахуванням показників минулих років. Аналіз статистичних даних 

споживання електроенергії за три квартали 2020 року та за три квартали 2021 року 

показує збільшення споживання електроенергії, що викликано коливаннями температури 

в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди. Крім цього,  ріст цін на природний газ буде 

обмежувати його використання для опалення приміщень та підтримки температури на 

рівні допустимих санітарних норм, що буде потребувати використання електроенергії для 

обігріву приміщень редакції. Літні високі температури повітря збільшують проміжки часу 

по використанню кондиціонерів, що призводить до збільшення споживання електроенергії 

в літній період. Водночас у проекті договору до тендерної документації передбачена 

можливість зменшення обсягів електроенергії, що закуповується, залежно від  реальної 

потреби 

Обсяг, необхідний для забезпечення життєдіяльності редакції становить 112350 кВт*год. 

  

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України 

«Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, 

затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, Законом України «Про 

публічні закупівлі», Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою 

Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 

14.03.2018 № 310, Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються 

предмета закупівлі. 

 

Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону «Про ринок електричної енергії» електрична енергія 

— енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для 

купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії 

споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за 

договором постачання електричної енергії споживачу. 

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі 

НКРЕКП) суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію 

на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який 

розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична 

енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид    діяльності — постачання електричної 

енергії). 

 

https://www.nerc.gov.ua/?id=15950
https://www.nerc.gov.ua/?id=15950
https://www.nerc.gov.ua/?id=15953
https://www.nerc.gov.ua/?id=16075


Обґрунтування якісних характеристик.  

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це 

перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень 

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з 

передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповуються повинні 

відповідати технічним вимогам та стандартам, передбаченим законодавством України 

діючим на період постачання товару.  Якість постачання – безперервне, комерційна якість 

постачання. 

Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно з 

Порядком забезпечення якості постачання електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 

375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, інших нормативно-правових актів. 

Згідно з ст. 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» показники якості 

електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 

Відповідно до положень п. 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, 

затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310, параметри якості 

електричної енергії в точках приєднання споживача у нормальних умовах експлуатації 

мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики 

напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 

13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения». 

 

Кількісні вимоги 

Найменування Од. виміру Кількість 

Електрична енергія (без врахування тарифу на 

розподіл) 

кВт/год 112350 

 

Технічні та якісні характеристики 

Клас напруги Категорія площадки 

вимірювання 

Дозволена 

потужність кВт 

Група (А/Б) 

2 кл.-0,4 кВ                 III           200 Б – відсутній 

ЛУЗОД/АСКУЕ 

 

       

 



                                              РІЧНИЙ ПЛАН  

                                      закупівель на 2022 рік 

Найменування замовника. Державне підприємство “Редакція газети «Голос України» 
місцезнаходження: вул. П. Нестерова, 4, м.  Київ, 03047 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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) 79810000-5  Друкарські послуги   

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
13 500 000, 00 грн. (тринадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), у тому 

числі ПДВ. 
державні кошти складають    --  10 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ,. кошти 

підприємства – 3 500 000, 00 грн., в тому числі ПДВ. 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) 
 2610 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
вид закупівлі відкриті торги 
орієнтовний початок листопад 2021 року 

    

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі друкарських послуг, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання  державних коштів»)  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 79810000-5  Друкарські послуги   

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  

UA-2021-11-17-007125-a ● 6477d3cf041144659c192236de2435b9 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість 13 500 000,00 грн. у т.ч. ПДВ.  (державні кошти складають    --                     
10 000 000,00 грн., в тому числі ПДВ,. кошти підприємства – 3 500 000, 00 грн., в тому 
числі ПДВ). 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної  інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом Міністерстварозвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використаних коштів на здійснення друку газети в минулі роки, кількості 

виходів газети у світ, запланованої полосності та вартості поліграфічних послуг на ринку.   

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін надання послуг — з 1.01.2022 по 31.12.2022 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі застосовуються такі  



Мова: газета видається українською і російською мовами.  

Періодичність: 5 разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота) кожною 

мовою.  

Тираж: до 40 тисяч екземплярів, з них російською мовою до 10 тисяч екземплярів, решта 

тиражу українською мовою. 

Загальна кількість виходів: 250   (зокрема 8 шпальт колір 2+1 — 50 виходів у світ; 12 

шпальт колір 2+1 – 141 вихід у світ, 16 шпальт колір 4+1 – 55 виходів у світ, 24 шпальти 

колір 4+4 –  2 виходи у світ; 32  шпальти колір 4+4 -- 2 виходи у світ (одним спуском). Інші 

виходи (обсяг і колірність) за потребою). 

Формат: 29-42 см 

Кольоровість:1+1, 2+1, 4+1, 4+4  

Обсяг: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36-56, 64-90 шпальт. Обов’язкова можливість  друку 

видання обсягом 12, 16, 24, 32 шпальти, кольоровістю 4+1, 4+4. Інші кольоровість та обсяг 

(36-90 шпальти) – за потребою. 

 

 



                                    РІЧНИЙ ПЛАН  
                                   закупівель на 2022 
 найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 
 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 030347 
 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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); 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 
Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
385 00 грн. в т. ч. ПДВ 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 
вид закупівлі переговорна процедура (скорочена) 
орієнтовний початок проведення січень 2022      
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання  державних коштів»)  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  

UA-2022-01-11-006238-a ● 0fcc32a296f141bb8d48843c7e745d61 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість  385 00 грн. у т.ч. ПДВ 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено сумою вартості (20 

%) розірваного договору з попереднім постачальником. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності 

замовника, тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення 

приміщення редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у 

наступному опалювальному періоді  на час необхідний для проведення тендеру.  

При визначені очікуваної вартості закупівлі здійснювалося застосування методу 

порівняння ринкових цін, враховувалася вартість природного газу на ринку на 



сьогоднішній день відповідно до калькулятора визначення зміни ціни на природний 

газ  та даних Української енергетичної біржі та цін, які склалися на ринку. Крім 

цього брався до уваги можливий відсоток зростання ціни на товар, який є вкрай 

нестабільним у цьому опалювальному сезоні.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 20 січня 2022  по 28 лютого 2022 

Кількість 8555.55 метри кубічні 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду 

товару та визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного 

газу як фізичної величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не 

менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не 

менше 
  3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний 

метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів 

Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

 



                                       РІЧНИЙ ПЛАН  
                                   закупівель на 2022 
 найменування Державне підприємство «Редакція газети «Голос України» 
 місцезнаходження вул. П. Нестерова, 4, м. Київ, 030347 
 ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 13670848 
категорія юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 
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); 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 
Природний газ) 

розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі  
952 928,68 грн. в т. ч. ПДВ 
код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) -- 
вид закупівлі відкриті торги 
орієнтовний початок проведення січень 2022  
     

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ГОЛОС УКРАЇНИ» 

                                                     ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання  державних коштів»)  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 13670848 

категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

Код ДК 021:2015 — 09120000-6 Газове паливо (Природний газ 09123000-7 

Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  

UA-2022-01-12-004750-a ● 5e353f11913d402aa1554f2442ef644f 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   

Очікувана вартість  952 928,68  грн. у т.ч. ПДВ 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним 

аналізом загальнодоступної  інформації про ціну предмета закупівлі на підставі 

затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з наказом 

Міністерстварозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

18.02.2020 № 275. 

Визначення потреби в товарі (кількісні показники)  визначалися на  підставі аналізу 

фактичного використання  предмету закупівлі для забезпечення діяльності 

замовника, тобто кількості природного газу, який використовувався для опалення 

приміщення редакції  у минулих  роках   та з урахуванням  потреб опалення у 



наступному опалювальному періоді  на час опалювального сезону.  При визначені 

очікуваної вартості закупівлі здійснювалося застосування методу порівняння 

ринкових цін, враховувалася вартість природного газу на ринку на сьогоднішній 

день відповідно до калькулятора визначення зміни ціни на природний газ  та даних 

Української енергетичної біржі та цін, які склалися на ринку. Крім цього брався до 

уваги можливий відсоток зростання ціни на товар, який є вкрай нестабільним у 

цьому опалювальному сезоні.  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з 15 лютого 2022  по 15 квітня 2022 

Кількість 19000 метри кубічні 

Технічні та якісні показники предмету закупівлі є загальними для даного виду 

товару та визначаються відповідно  до  встановлених характеристик природного 

газу як фізичної величини. 

Враховуючи зазначене, застосовуються такі технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³,  при 20ºС  101,325 кПа, не 

менше 31,8 (7600)  

2. Область значень числаВоббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не 

менше 
  3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний 

метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів 

Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

 




