
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення 

 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета 

закупівлі 
Електрична енергія 

код за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 

Постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” 

для «Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія 

поліції» Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

2 Вид процедури Переговорна процедура (скорочена) 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-05-03-002490-a 

4 Розмір бюджетного 

призначення  

Відповідно до кошторису на 2022 рік.  

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
58 540,76 грн. з ПДВ 

6 Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України затверджена примірна методика визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою 

передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а 

саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації 

про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі 

інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель 

«Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від 

виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх 

специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу 

інфляції, зміни курсів іноземних валют).  
 

Згідно частини першої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

підпункту 4 пункту 3.4.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила), постачальник «останньої надії» 

надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем 

електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім 

електропостачальником. Частиною п’ятою статті 64 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» передбачено, що постачальник «останньої надії» зобов’язаний постачати електричну 

енергію споживачам за ціною, що формується ним відповідно до методики (порядку), 

затвердженої Регулятором. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

споживачам постачальником «останньої надії», розраховується відповідно до Порядку 

формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 

1179 (зі змінами) 

Визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Кабінету 

Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 64 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року № 

1023-р (зі змінами) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

«Укрінтеренерго», яке має ліцензію на постачання електричної енергії (постанова НКРЕКП 

від 06.11.2018 року №1344) визначено постачальником «останньої надії» на період з 01 січня 



2019 р. до 31 грудня 2022 р., розрахунок очікуваної вартості послуг проводився методом 

розрахунку очікуваної вартості послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і 

тарифів. 

 

Очікувана вартість закупівлі:  

Кількість кВт*год на період 

11.02.2022 – 11.05.2022 р. 

13 564 кВт*год , у т.ч. : 

11.02.2022-28.02.2022 – 3 136 кВт*год. 

01.03.2022-31.03.2022 – 3 147 кВт*год. 

01.04.2022-30.04.2022 – 5 681 кВт*год. 

01.05.2022-11.05.2022 – 1 600 кВт*год. 

Ціна, за якою здійснюється 

постачання електричної енергії 

споживачам постачальником 

«останньої надії», розраховується 

відповідно до Порядку 

формування ціни, за якою 

здійснюється постачання 

електричної енергії споживачам 

постачальником «останньої 

надії», затвердженим постановою 

НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179 (зі 

змінами) 

11.02.2022-28.02.2022 – 4,46887 грн./ кВт*год. без 

ПДВ 

01.03.2022-31.03.2022 – 3,5631 грн./ кВт*год. без 

ПДВ 

01.04.2022-30.04.2022 – 3,23534 грн./ кВт*год. без 

ПДВ 

01.05.2022-11.05.2022 – 3,23534 грн./ кВт*год. без 

ПДВ 

Вартість закупівлі  58 540,76 грн. (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот 

сорок гривень, 76 коп.) з ПДВ 

 

 


