
                         Додаток 

                                                                        до протоколу від 18.01.2023 р. № 3 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 

замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий 

комітет Кобеляцької міської ради, 39200, Україна, Полтавська обл., м. 

Кобеляки, вул. Касьяна, 29, ЄДРПОУ – 04057304, категорія замовника – орган 

місцевого самоврядування. 
 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні 

зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 

021:2015 09310000-5 - Електрична енергія (постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг) (потреба 2023 р.) 
 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-19-002647-a 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» № 2019-VIII (далі – Закон), універсальна послуга - постачання 

електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує 

їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на 

умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України.  

Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону малий непобутовий споживач - 

споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для 

власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж 

з договірною потужністю до 50 кВт. Електроустановка(-ки) замовника 

приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Отже, 

замовник в розумінні Закону відноситься до малих непутових споживачів та 

має право бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на 

умовах, визначених відповідно до ст. 63 Закону, а саме на умовах універсальної 

послуги. Закупівля електричної енергії саме на умовах універсальної послуги 

повністю забезпечує дотримання основних принципів проведення публічних 

закупівель, визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: 

максимальну економію та ефективність, відкритість та прозорість, 

недискримінацію учасників, запобігання корупційним діям і зловживанням.  

Корупційні дії та зловживання пов‘язані із формуванням ціни на предмет 

закупівлі при постачанні електричної енергії на умовах універсальної послуги є 

неможливими, оскільки всі складові ціни затверджуються уповноваженими 

державними органами.  



Відповідно до частини 3 статті 63 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» постачальник надає універсальні послуги за економічно 

обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються 

відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, 

зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну 

(тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на 

послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно 

до укладених договорів про надання відповідних послуг. 

Таким чином, фіксована ціна для малих непобутових споживачів є 

державним регульованим тарифом. 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» є єдиним постачальником універсальної 

послуги на території Полтавської області. Інша альтернатива отримати 

електричну енергію на умовах універсальної послуги відсутня, оскільки 

послуги надаються визначеними постачальниками на визначеній території. 

 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір 

бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку по потребі на 

2023 рік,  становить 969 375,60 грн. з ПДВ, в кількості — 149 595 квт*год. 
 

5. Очікувана вартість предмета закупівлі:  969 375,60 грн. з ПДВ. 
 

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок 

очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі проведеного 

аналізу цін на ринку з питань закупівель постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг.  
 

7. Процедура закупівлі: Закупівля здійснюється шляхом укладення 

договору без використання електронної системи закупівель керуючись абзацом 

5 підпункту 5 пункту 13 постанови від 12.10.2022 р. № 1178 "Про затвердження 

особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період 

дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 

припинення або скасування» (далі – Особливості) визначено, що придбання 

замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких 

становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, 

вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких 

становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без 

застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі 

товару у разі, коли: роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з 

таких випадків: укладення договору про закупівлю з постачальником 

“останньої надії” або з постачальником універсальної послуги на 

постачання електричної енергії або природного газу 

 


