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Обгрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення та 

очікуваної вартості предмета закупівлі:
Електрична енергія

ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія 

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик:

Вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі
Клас напруги споживача, 
напруга

2 клас. 6 кВ

Надійність та безпечність Надійність та безпечність постачання до точок приєднання об’єктів 
споживача

Якість Для забезпечення безперервного 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 забезпечує дотримання загальних та гарантованих 
стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, 
що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 
375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил 
роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. 
Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники 
якості електропостачання повинні відповідати величинам, що 
затверджені НКРЕКП.
Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які 
надаються Споживачу за цим Договором, 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.
Споживач має право на отримання компенсації за недотримання 
показників комерційної якості надання послуг Постачальником. 
Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за 
недотримання показників комерційної якості надання послуг 
Постачальником у порядку, затвердженому Постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 № 375.

Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між 
електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками 
роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі операторами системи розподілу ОСР, 
регулюються ПРРЕЕ.



Кількісні характеристики предмета закупівлі визначаються виходячи із очікуваного обсягу 
споживання електричної енергії.

Обсяг закупівлі (кількість) 1 340 000 кВт*год (основна будівля)
1 962 000 кВт*год (населення, гуртожитки)
22 800 кВт*год (с. Любимовка, спортивний лагерь)

Обсяг закупівлі електричної енергії може бути зменшений 
Споживачем залежно від, зокрема наявних бюджетних 
призначень (ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України), реального 
фінансування видатків Споживача (п. 1 ч.5 ст. 41 Закону України 
«Про публічні закупівлі»), фактичних потреб Споживача у 
електричній енергії тощо.

Оскільки ринок постачання електричної енергії є конкурентним та вільним і не 
регулюється уповноваженими органами, розрахунок очікуваної вартості здійснюється 
виходячи з аналізу поточних цін та згідно розміру фактичних витрат замовника в 
минулому 2021 році.

Розмір бюджетного призначення та очікувана вартість закупівлі 11 064 120,00 грн.


