
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 

ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОДО 

ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАКУПIВЛІ 

 

Відповідно до пункту 4
1
 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про 

ефективне використання бюджетних коштів» та змін, які внесені постановою Кабінетів Міністрів 

України від 16.12.2020 р. № 1266  головним розпорядникам бюджетних коштів (розпорядникам 

бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктам господарювання державного сектору економіки з 

метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити:  

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі; 

- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному 

веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта 

управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом 

господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель. 

13.12.2021 р. було повторно оприлюднено оголошення UA-2021-12-13-007601-а про 

проведення відкритих торгів для закупівлі електричної енергії, код ДК 021:2015 – 09310000-5  - 

електрична енергія загальну суму 1195800,00 грн. (Перші торги не відбулись в зв’язку з 

відсутність поданих пропозицій). 

Відповідно до оголошення про проведення конкурентної процедури відкритих торгів 

необхідно закупити електричної енергії в кількості 159440 кВт. 

Вартість одного 1 кВт електричної енергії з ПДВ, послугою з розподілу електричної енергії 

та послугою тарифу на передачу електричної енергії в сумі 7.50 грн. визначалась шляхом 

моніторингу сайту ДП «Оператору ринку», з опитування постачальників електричної енергії в зоні 

ОЕС України, аналізу проведених відкритих торгів для закупівлі електричної енергії в системі 

«Прозоро» на 2022 р..  

Умови постачання електричної енергії відповідають 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». 

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». 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.  

https://gov.e-tender.ua/tender/produkti-harchuvannya/UA-2021-01-15-002548-a-xlib

