
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №760 (із змінами) 

Найменування 

предмета закупівлі із 

зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик 

предмета закупівлі 

Очікуваної вартості 

предмета закупівлі  

ДК 021:2015 - 

65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії 

(Послуги з розподілу 

електричної енергії 

ДК 021:2015: код 

65310000-9) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

(скорочена) 

UA-2022-01-19-

007454-a 

694 785,65 грн. 

(Шістсот 

дев’яносто чотири 

тисячі сімсот 

вісімдесят п’ять 

грн. 65 коп.) з 

ПДВ 

Технічні та якісні характеристики: 

Закупівля послуги з розподілу 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 

НКРЕКП від 14.03.2018 No 312 (далі — 

ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 No 922-УІІІ (далі 

— Закон No 922), Кодексом системи 

розподілу, затвердженим постановою 

НКРЕКП України від 14.03.2018 No 310 

(далі — КСР), Порядком забезпечення 

стандартів якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 No 375 (далі — 

Порядок No 375), Кодексом комерційного 

обліку, затвердженим постановою НКРЕКП 

No 311 від 14.03.2018, та іншими 

нормативно-правовими актами, що 

стосуються предмета закупівлі. Кількісною 

характеристикою предмета закупівлі є обсяг 

розподіленої електричної енергії. За 

одиницю виміру послуги приймається 

кіловат-година, яка дорівнює кількості 

енергії, розділеної по мережах оператора 

системи розподілу в один кіловат протягом 

однієї години. Обсяг, необхідний для 

Очікувана вартість  предмета 

закупівлі складає 694 785,65 

грн. (Шістсот дев’яносто 

чотири тисячі сімсот 

вісімдесят п’ять грн. 65 коп.) з 

ПДВ. 

Розрахунок очікуваної 

вартості товарів/послуг, щодо 

яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів. 

Виходячи з очікуваного 

обсягу споживання 

електричної енергії у 2022 

році в розмірі 482 000 кВт*год 

та тарифу на розподіл 

електричної енергії, 

затвердженого для АТ" 

ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО " на 

2022 рік, що затверджений 

постановою НКРЕКП «Про 

встановлення тарифів на 

послуги з розподілу 

електричної енергії АТ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

. 

 



забезпечення діяльності та власних потреб 

об’єкта замовника, враховуючи обсяги 

розподіленої /спожитої електричної енергії 

попереднього календарного року, становить 

482 000 кВт. год на 2022р. Ціна (тариф) на 

послугу з розподілу електричної енергії є 

регульованою та встановлюється НКРЕКП. 

ОСР повинен дотримуватися затверджених 

Регулятором показників якості  

електропостачання, які характеризують 

рівень надійності (безперервності) 

електропостачання, комерційної якості 

надання послуг з розподілу електричної 

енергії та якості електричної енергії. 

 

 


