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ОБГРУНТУВАННЯ
здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів або електронного каталогу

1. Замовник:
1.1. Найменування: Вінницький обласний краєзнавчий музей.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02226197
1.3. Місцезнаходження: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 19
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Глінчевський Віталій
Феліксович, інженер з охорони праці, Україна, 21050, м. Вінниця,
вул. Соборна, 19. кім. 17, тел: (0432) 530717, museumkfa'i.ua
1.5. Дата прийняття відповідальною особою рішення про здійснення закупівлі без застосування 
відкритих торгів або електронного каталогу: «25» січня 2023 року.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі:
Послуги з розподілу електричної енергії на 2023 рік код ДК 021-2015 65310000-9 - розподіл 
електричної енергії.
2.2. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга
(очікуваний розподіл 90000 кВт*год. та супутні послуги з компенсації перетікання реактивної 

енергії 21400 кВАр*год., на загальну суму 149572,40 грн.).
2.3. Місце поставки товарів:
будівлі ВОКМ, за адресами: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 19, вул. М. Оводова, 20; 
відокремлений підрозділ «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму»
ВОКМ за адресою: 23211, Вінницький р-н., смт. Стрижавка, урочище «Кемпінг»,
вул. Туристична, 2;
відокремлений підрозділ «Музей композитора М. Д. Леонтовича» ВОКМ за адресою:
23815, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Марківка, вул. Леонтовича, 2;
відокремлений підрозділ «Музей Батозької битви» ВОКМ за адресою:
24327, Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Четвертинівка, вул. Гагаріна, 41; 
відокремлений підрозділ «Музей Великого Українця Михайла Грушевського» ВОКМ 
за адресою: 22140, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сестринівка,
вул. Грушевського, 34;
відокремлений підрозділ «Музей Мужніх» ВОКМ за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 148;
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відокремлений підрозділ «Вороновицький музей історії авіації та космонавтики» 
ВОКМ за адресою: 23252, Вінницький район, с. Вороновиця, вул. Козацький шлях, 26; 
відокремлений підрозділ «Меморіальний музей П.І. Чайковського і Н.Ф. фон Мекк» ВОКМ 
за адресою: 23130, Вінницька обл., Жмеринський район, смт. Браїлів, вул. Чайковського, 13. 
2.4. Строк надання послуг: з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи: Акціонерне товариство «Вінницяобленерго».
3.2. Код за ЄДРПОУ: 00130694.
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Україна, 21050. м. Вінниця, вул. Магістратська, 2 
Кол-центр: 0 (800) 217-217; (0432) 65-95-95, факс (канцелярія) 52-50-11
E-mail: kanc@voe.com.ua.
4. Умови здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів або електронного каталогу: 
Відповідно до пп. 5 (3) п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі — 
Особливості), а саме: 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 роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 
певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків, а саме: відсутність 
конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником,* 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 X 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час здійснення закупівлі без застосування 
відкритих торгів або електронного каталогу: Враховуючи те, що постачальником Закупівлі є 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ’ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 
буд. 2, 21100, яке згідно інформації Антимонопольного комітету України у формі Витягу зі 
зведеного переліку суб'єктів природних монополій станом на 30.12.2022 займає монопольне 
становище на ринку розподілу електричної енергії у Вінницькій області ( відповідно до 
постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1414), то застосовується вищевказане виключення.
5.1 Для AT «Вінницяобленерго» організаційно-правова форма за КОПФГ: 230 Акціонерне 
товариство; вид діяльності за КВЕД: 35.13 - розподіл електричної енергії.

Відповідальна особа В. Ф. Глінчевський
М.П. (підпис)
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