
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(42788513)  

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 

1266)) 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії (за адресою 

м.Дніпро, вул. Уральська, 5). 

Вид процедури закупівлі: закупівля без використання електронної системи закупівель. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-005504-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

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 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-

УІІІ (далі — Закон № 922), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП 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), Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою 

НКРЕКП № 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 
забезпечення діяльності та власних потреб об’єкта замовника, враховуючи обсяги розподіленої / 

спожитої електричної енергії попереднього календарного року, становить 42000 кВт. год на 2022р. 

Клас споживача (за потужністю) - (1 або 2 клас). 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. 

Термін надання послуги: січень-грудень 2022 року. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 41407,13 грн. з ПДВ. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється на підставі тарифу на послугу 

з розподілу електричної енергії, яка є регульованою та встановлюється НКРЕКП. 


