
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. 

№710 «Про ефективне використання коштів» (зі змінами) надається 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, розміру очікуваної вартості предмета 

закупівлі «Електрична енергія» 

код за ДК 021:2015: «09310000-5: Електрична енергія» 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості 

електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах 

експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 

«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального 

призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання 

електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну 

закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать 

задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем. Постачальник 

зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника та 

згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018  № 375 «Про затвердження 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання»(зі змінами). В тому числі 

постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються 

споживачу за договором про постачання електричної енергії споживачу, що 

передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання 

електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, 

надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються 

відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також 

можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Умови 

постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним 

нормативно-правовим актам: 

- Закон України «Про ринок електричної енергії»; 

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312); 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про 

ринок електричної енергії».  

                             Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі уповноваженою особою взято до 

уваги Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 

18 лютого 2020 року.  

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін електропостачальників на 

ринку електричної енергії на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.  

За даними, отриманими від постачальників електричної енергії на 2023р:  

● комерційна пропозиція на електричну енергію для непобутових споживачів 

Житомирська обласна енергопостачальна компанія  — 5,814768 грн з ПДВ за 1 кВт/год (у 

тому числі тариф на послуги  з передачі Оператора системи передачі (Постанова НКРЕКП 

№2454 від 01.12.2021р.),коефіцієнт постачальника, прогнозована вартість ціни електричної 

енергії на РДН);  



● комерційна пропозиція на електричну енергію для непобутових споживачів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 

«РЕСУРСГРУП»  — 6,534768 грн з ПДВ за 1 кВт/год (у тому числі тариф на послуги  з передачі 

Оператора системи передачі (Постанова НКРЕКП №2454 від 01.12.2021р.),коефіцієнт 

постачальника, прогнозована вартість ціни електричної енергії на РДН);  

● комерційна пропозиція на електричну енергію для непобутових споживачів ТОВ 

«СК ЕНЕРДЖІ ГРУП»  —5,787816 грн з ПДВ за 1 кВт/год (у тому числі тариф на послуги  з 

передачі Оператора системи передачі (Постанова НКРЕКП №2454 від 01.12.2021р.),коефіцієнт 

постачальника, прогнозована вартість ціни електричної енергії на РДН); 

До ціни  електричної енергії включені податок на додану вартість за ставкою 20 %. 

Таким чином, середня ціна електричної енергії за 1 кВт/год з ПДВ, з урахуванням тариф 

на послуги  з передачі Оператора системи передачі (Постанова НКРЕКП №2454 від 

01.12.2021р.),коефіцієнт постачальника, прогнозована вартість ціни електричної енергії на РДН ,з 

трьох наявних цінових пропозицій становить: (5,814768 +6,534768+5,787816)/3 = 6,05 грн з ПДВ 

за 1 кВт/год електричної енергії.  

Визначення обсягу предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річної та 

місячної) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 570 000 кВт/год. 

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 570 000 (обсяг) * 6,05 (ціна за 1 кВт/год 

електричної енергії) =  3448500,00грн з ПДВ. 

Очікувана вартість складає 3448000,00 грн. (Три мільйони чотириста сорок вісім 

тисяч  гривень 00 копійок) з ПДВ. 
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