
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 
державних коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Автобаза 
Управління справами Апарату Верховної Ради України, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 24, код за 
ЄДРПОУ —  05907124, категорія замовника - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 
закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (код ДК 021:2015 – 
09310000-5).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2022-11-17-008238-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 169 740,00 грн. Визначення 
очікуваної ціни за одиницю, згідно Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Автобазі 
Управління справами Апарату Верховної ради України, затвердженого наказом директора № 15-2/03-1-20 від 
19.01.2022 р., шляхом знаходження інформації про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому 
доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих 
торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель 
"Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, та становить середньоарифметичне 
значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою формулою: 

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,  

де: Цод - очікувана ціна за одиницю; 

 Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації або відповідей на запити цінових пропозицій, 
приведені до єдиних умов; 

 К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації; 

Розмір бюджетного призначення: 169 740,00 грн. згідно з потребою на 2022 рік. 

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета 
закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), 
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 
№ 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про 
закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення 
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим 
постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, 
що стосуються предмета закупівлі. 

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на 
об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що 
постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну 
ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. 

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів 
господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: 
Електрична енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії).  

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкт замовника Автобаза 
Управління справами Апарату Верховної Ради України, яка знаходиться за адресами: м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, 24, вул. Шовковична 9 та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог 

https://www.nerc.gov.ua/?id=15950
https://www.nerc.gov.ua/?id=15953
https://www.nerc.gov.ua/?id=16075


Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на 
території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України 
в галузі захисту довкілля. 

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з 01 грудня по 31 грудня 2022р.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру 
кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями 
потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних 
потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 23 000 
кВт. год на грудень 2022р. 

Обґрунтування якісних характеристик. Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної 
енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за 
призначенням. 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 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» (далі - ДСТУ EN 50160:2014). 


