
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Назва предмету закупівлі: Електрична енергія, ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична 

енергія Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі (на підставі пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи 

послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 

господарювання за наявності випадку відсутності конкуренції з технічних причин). 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-04-002800-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 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. 

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах 

експлуатації згідно ДСТУ ЕК 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 

електричних мережах загальної призначеності». 

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: бюджетна пропозиція на 2022 рік. 

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", 

обрано метод розрахунку очікуваної вартості товару/послуг, щодо яких проводиться 

державне регулювання цін і тарифів: Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо 

яких проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, 

інших нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення 

державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного 

обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим 

актом, що розраховується за такою формулою: ОВрег - V * Цтар, де: ОВрег - очікувана 

вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і 

тарифів; V - кількість (обсяг) товару /послу ги, що закуповується; Цтар - ціна (тариф) за 

одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом. Ціна 

(тариф) на електричну енергію визначається у встановленому законодавством порядку та 

затверджується постановою НКРЕКП. Інформація про діючий роздрібний тариф на 

електричну енергію. 

Обсяг закупівлі електричної енергії 129000кВт*год. Ціна 5,8769 грн за 1 кВт*год з 

урахуванням ПДВ та тарифу на розподіл. Загальна вартість договору становить суму 

758120,10 гривень (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто двадцять гривень 10 копійок) з ПДВ. 

Місце поставки: відповідно до документації 

 


