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1.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета 
закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частини 
четвертою статті 5 Закону. 

Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії 
відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для 
використання за призначення. 

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем 
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – 
КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних 
умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної 
призначеності» (далі – ДСТУ EN 50160:2014). 

Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 
глави 11.4 розділу XІ КСР. 
2. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 
вихзначено законом України» Про Державномй бюджет на 2021 рік» за КЕКВ 2282 віжповіжно 
жо бюджетного запиту на 2021 рік. 

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.  

3.1. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Електрична енергія за 
021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія 
Тендери: ID: UA-2020-12-28-005336-c та ID: UA-2020-12-03-009351-b 
 
Ціна за одиницю товару при придбанні електричної енергії за вільними цінами визначена 
відповідно до звіту з моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії у 
ІII кварталі 2020 року НКРЕКП, оскільки за вільними цінами ціна на електричну енергію 
формується з наступних складових: 
 

1) Вартість закупівлі електричної енергії на організованих сегментах ринку становить  
1,50 грн за 1 кВт*год без ПДВ.  

2) Тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» (відповідно до 
Постанови НКРЕКП від 09.12.2020 р. № 2353, тариф на послуги з передачі електричної 
енергії з 01.01.2021 р. буде становити 0,29393 грн. за 1 кВт*год без ПДВ, на сьогодні 
відповідно до Постанови НКРЕКП 04.11.2020 року,  0,31276 грн. за 1 кВт*год без ПДВ). ). 

 
4) Тариф на послуги Постачальника по купівлі електричної енергії для споживача – 

0,15 грн за 1 кВт*год без ПДВ. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18


Таким чином орієнтовна вартість одиниці товару становить: 
 1,50+0,31276+0,15 = 1,96 грн. за 1 кВт*год без ПДВ (2,35грн. за 1 кВт*год з ПДВ). 
Враховуючи, що це орієнтовна ринкова ціна, Замовник при оголошенні даних 

тендерів ID: UA-2020-12-28-005336-c та ID: UA-2020-12-03-009351-b брав меншу ціну, а 
саме -2,256 грн за 1 кВт*год з ПДВ. 

 
3.2.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Електрична енергія 
(гуртожиток) за ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія 
Тендери:  UA-2021-01-12-001149-a ;UA-2021-02-01-007810-a та ID: UA-2021-02-24-
008362-b: 

Ціна за одиницю товару визначена згідно з тарифами, які встановлені відповідно до 
Порядку формування цін на універсальну послугу, затвердженого НКРЕКП, тому ціна 
значно нижча ніж при придбанні електричної енергії за вільними цінами, В той час як 
вартість на універсальну послугу регулюються постановами НКРЕКП, та становлять для 
гуртожитку  1,68 грн  за 1 кВт  
         
 
 
 


