
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Електрична енергія (Електрична енергія на умовах 

постачальника «останньої надії»)», код ДК 021:2015 09310000-5 

2. Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

У відповідності зі ст. 64 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та в зв’язку з припиненням (лист №1452 від 10.11.21р.) з 

01.12.2021р. постачання електричної енергії                 КП 

«ПЛЕСО» постачальником ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТПРОЕКТ» 

(договір про постачання електричної енергії споживачу  №П-

2021Т  від 20.01.2021р.) та необранням нового постачальника, 

для належного функціонування об’єктів КП «Плесо» протягом 

грудня 2021 року  забезпечення електричною енергією має 

здійснювати постачальник «останньої надії». 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 

грудня 2018 року № 1023-р (зі змінами від 02 грудня 2020 року 

№1520-р) постачальником «останньої надії» на період з 1 січня 

2019 року до 31 грудня 2021 року визначено Державне 

підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

«Укрінтеренерго» (ДПЗД «Укрінтеренерго»). Територія 

здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника 

«останньої надії» – територія України, крім території, на якій 

органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

 З метою виконання вимог чинного законодавства з 

питань електроенергетики та недопущення споживання 

електроенергії без укладання відповідного договору та на 

виконання вимог Закону України «  Про публічні закупівлі» (зі 

змінами та доповненнями) існує нагальна потреба в проведенні 

процедури закупівлі електричної енергії для забезпечення 

потреб КП «ПЛЕСО» в грудні 2021р. 

Ураховуючи зазначене та на виконання вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі»  від 25.12.2015р.    № 922-VIII, 

Закону України «Про ринок електричної енергії» від 

13.04.2017р. №2019-VIII    та з метою належного забезпечення 

об’єктів КП «Плесо» електричною енергією у грудні 2021 році  

необхідно провести процедуру закупівлі електричної енергії 

відповідно до зазначеного нижче: 

 

1.1. Предмет закупівлі – «Електрична енергія»; 

1.2. Період постачання – 2021 рік (1 місяць, з 01.12.2021 

по 31.12.2021 включно); 

1.3. Код за ДК 021:2015   -   09310000-5   «Електрична 

енергія»; 

1.4. Орієнтовний обсяг закупівлі – 250 000,00 (двісті 

п’ятдесят тисяч) кВт*год 

Орієнтовний обсяг закупівлі розраховано на підставі 

аналізу споживання за аналогічні періоди попередніх років та з 

урахуванням прогнозованого збільшення витрат електроенергії у 

зв’язку з розвитком наявної бази і, як наслідок,  збільшенням 

споживачів й їх потужності. 

3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

Очікувану вартість закупівлі розраховано відповідно до 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 



предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 

18.02.2020 № 275 на підставі Комерційної пропозиції №5 від 

08.10.2021р.  та додатку до неї (додаються), згідно з якими для 

споживачів 2 групи напруги, що під’єднано до мереж ПРАТ 

«ДТЕК Київські електромережі» встановлюється ціна за якою 

здійснюється постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії»: 

а) ціна за поставлену одиницю електричної енергії (без 

ПДВ) – 5,52734 грн.\кВт*год (5527,34 грн.\МВт*год.); 

б) ПДВ -  1,10547 грн.\кВт*год (1,10547 грн.\МВт*год.); 

в) ціна за поставлену одиницю електричної енергії з 

урахуванням  ПДВ - 6,63281 грн.\кВт*год (6632,81 

грн.\МВт*год.). 

Таким чином,  прогнозована вартість закупівлі 250000 

кВт*год.  (250 МВт*год.) складатиме: 1 381 835,00 грн., крім 

того ПДВ – 276 367,5 грн., разом з ПДВ – 1 658 202,5 грн. 

 

 


