
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))  

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний 

код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія: 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, 

ЄДРПОУ 05385631, 

м. Кременчук, Полтавської обл., 

вул. Першотравнева, 20, Україна, 39600 

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): 

Послуги з розподілу електричної енергії (код 

національного класифікатора України ДК 

021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 

65310000-9 «Розподіл електричної енергії») 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-23-007152-c 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: Згідно ч. 1 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток 

і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення 

переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома 

учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно п. 2, ч. 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі така процедура може бути 

застосована у разі відсутності конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, 

внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником. 

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. 

№ 2019-VIII та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470 (зі 

змінами), послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу 

(суб’єкти природних монополій) за тарифами , які встановлюються НКРЕКП та отримали 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у 

межах місць провадження господарської діяльності. Згідно постанови НКРЕКП від 

16.11.2018 р. № 1442, єдиним постачальником послуг з розподілу електричної енергії на 

території Полтавської області є АТ «Полтаваобленерго» (код ЄДРПОУ 00131819, м. 

Полтава, вул. Старий поділ, 5). На підставі вищевикладеного в даному випадку може бути 

застосована переговорна процедура відповідно до положень п. 2, ч. 2, статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі», а саме з причини відсутності конкуренції з технічних 

причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено 

лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Послуги з розподілу електричної енергії (код національного класифікатора України ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 65310000-9 «Розподіл електричної енергії»): 
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг розподіленої електричної енергії. 
За одиницю виміру послуги приймається кіловат-година (кВт*год.), 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 700 000 кВт*год. на 2022 рік. Клас споживача (за напругою) - 
2. 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. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Закупівля послуг 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 р. № 312 (далі - ПРРЕЕ), Законом України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII (далі - Закон № 922), Кодексом системи 

розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 р. № 310 

(далі - КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 

12.06.2018 р. № 375 (далі - Порядок № 375), Кодексом комерційного обліку, затвердженим 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310, та іншими нормативно-правовими актами, 

що стосуються предмета закупівлі. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, 

визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік, становить 783493,20 грн з 

ПДВ. Заплановано в бюджетному запиті – 700 000 кВт*год. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 783493,20 грн. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

№п/п Найменування товару 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Тариф (ціна) 

за одиницю з 

ПДВ (грн.) 

Сума з ПДВ 
(грн.) 

1 

Послуги з розподілу електричної 

енергії  

 

кВт*год 700 000 1,119276 783 493,20 

УСЬОГО:  783 493,20 

 


