
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета 

закупівлі : 

Закупівля UA-2021-10-11-008318-b Розподіл електричної енергії (65310000-9) 

(код ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії) 

- Якість товарів, робіт чи послуг: Учасник повинен надати Замовнику 

послуги в обсягах, визначених Договором, із дотриманням граничних 

показників якості електричної енергії, визначених державними 

стандартами. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної 

енергії» «розподіл електричної енергії – це діяльність із 

транспортування електричної енергії від електроустановок виробників 

електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі 

мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної 

енергії». Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори 

систем розподілу (суб'єкти природних монополій) за тарифами, які 

встановлюються НКРЕКП. Згідно Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова 

НКРЕКП № 1470 від 27.12.2017 року) територія провадження діяльності 

оператора системи розподілу визначається за місцем розташування 

об'єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної 

енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані 

електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. 

Постановою НКРЕКП № 1535 від 27.11.2018 року ПрАТ 

«Волиньобленерго»  видано ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 

провадження господарської діяльності, а саме на території Волинської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, 

що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного 

або комунального майна) ПрАТ «Волиньобленерго», та електричних 

мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими 

укладені відповідні договори згідно з законодавством). Таким чином, на 

території Волинської області ПрАТ «Волиньобленерго» є єдиним 

можливим учасником для проведення переговорної процедури закупівлі 

послуг з розподілу електричної енергії (код ДК 021:2015: 65310000-9 

Розподіл електричної енергії), а також послуг із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії (код ДК 021:2015: 65320000-2 

Експлуатація електричних установок). 

- Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета 

закупівлі : Послуги з розподілу електричної енергії надаються за 

тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Ціна за одиницю послуги 

може змінюватися у зв'язку із змінами складових витрат, які впливають 



на її формування. Відповідно до постанови Постанови НКРЕКП № 1243 

від 06.08.2021 р. тариф на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ 

«Волиньобленерго» для 2 класу напруги установлено на рівні - 1224,85 

грн за 1 кВт /год (у тому числі ПДВ). 

Закупівля UA-2021-10-12-010611-b Електрична енергія (09310000-5) код 

ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія 

- Якість товарів, робіт чи послуг: Умови постачання електричної енергії 

замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим 

актам:Закону України “Про ринок електричної енергії”; Правилам 

роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (зі змінами); Постанові НКРЕКП від 

14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку» (у редакції постанови 

НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168)4 Постанові НКРЕКП від 27.12.2017 № 

1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу»; іншим 

нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України 

“Про ринок електричної енергії”. Технічні та якісні характеристики 

(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». 

Постачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості надання послуг електропостачальника, які передбачені 

Постановою НКРЕКП від 12.06.2018  № 375 (зі змінами).  У ході виконання 

договору про закупівлю необхідним є застосування заходів із захисту 

довкілля, які передбачені чинним законодавством України та належною 

практикою провадження господарської діяльності у сфері реалізації 

товарів, які становлять предмет закупівлі. 

- Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета 

закупівлі : Очікувана вартість предмету закупівлі сформована відповідно 

до наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 18.02.2020  № 275 Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі на підставі розрахунку очікуваної вартості 

товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель  - ціна 

електричної енергії по закупівлі UA-2021-08-16-010633-a складає 2,87 грн 

з ПДВ за 1 кВт/год.  


