
 

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: 

Державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»; вул. Шашкевича, 

3, м. Дубно, Дубенський р-н, Рівненська обл., 35600; код за ЄДРПОУ – 05537517; категорія замовника – 

юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

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): Електрична енергія (код 09310000-5 

Електрична енергія за ДК-021-2015 «ЄЗС» для потреб гуртожитку на 2022 рік)  

2. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-29-003654-b 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Термін постачання —з дати укладання договору  по 31.12.2022 р. 

      У ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» є потреба закупівлі електричної енергії на 2022 рік для гуртожитку. 

Електрична енергія закуповується для освітлення гуртожитку навчального закладу, тобто виключно для потреб 

побутових споживачів (населення) що не включають професійну та/або господарську діяльність, та 

розраховується за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для 

забезпечення побутових потреб населення. Таким чином для гарантування прав населення на отримання 

електричної енергії та дотримання вимог ЗУ «Про ринок електричної енергії» в частині порядку постачання 

електричної енергії побутовим споживачам, дану закупівлю необхідно провести на умовах універсальної 

послуги. Також закупівля електричної енергії саме на умовах універсальної послуги повністю забезпечує 

дотримання основних принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 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. 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», під час здійснення заходів з відокремлення 

оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від 

постачання електричної енергії, було створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», з метою здійснення діяльності з 

постачання електричної енергії споживачам. 

Абзацами 1-8 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про ринок 

електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 (зі змінами від 23.11.2018 №2628-VIII) визначені наступні 

вимоги стосовно діяльності нового (відокремленого) постачальника електричної енергії: 

«… під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб'єкт 

господарювання повинен до 1 січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу 

від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів 

господарювання. 

З метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим (сюди відносяться 

гуртожитки) та малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, … здійснюється 

з урахуванням вимог цього пункту, а саме: 

суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення 

постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим 

Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії; 

упродовж чотирьох років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виконує функції постачальника 

універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, 

Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії 

місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом 

вертикально інтегрований суб'єкт господарювання. 

Упродовж строку виконання електропостачальником, створеним у результаті здійснення заходів з 

відокремлення, функцій постачальника універсальних послуг: тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним Методики; надання універсальних послуг 

здійснюється з дотриманням умов щодо виконання спеціальних обов'язків для забезпечення 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-29-003654-b


загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 цього Закону…». 

На виконання вищенаведених вимог законодавства, постановою НКРЕКП № 429 від 14.06.2018 р. ТОВ «РОЕК» 

надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та на якого покладається виконання функції 

постачальника універсальної послуги на території Рівненської області (відповідно до Постанови НКРЕКП від 

26.10.2018 №1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих 

непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про 

ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території»). 

Територією ліцензованої діяльності ТОВ «РОЕК», як постачальника універсальних послуг, являється територія 

Рівненської області, оскільки на цій території здійснював діяльність попередній постачальник за регульованим 

тарифом (ПрАТ «Рівнеобленерго», який в результаті заходів відокремлення створив ТОВ «РОЕК»). 

Отже, в силу вище перелічених вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та за результатом 

заходів з відокремлення - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" почало виконувати функції постачальника універсальних послуг на 

території Рівненської області протягом чотирьох років, починаючи з 01.01.2019 р. 

Ч.1 та п.2 ч.2 ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що з метою забезпечення 

загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів 

громадян, суспільства і держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузі 

і конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку відповідно до цієї статті 

можуть бути покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії. До спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників ринку 

електричної енергії відповідно до цього Закону для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії, належать і виконання функцій постачальника універсальних 

послуг. 

На виконання зазначених вище спеціальних обов’язків, постановою КМУ від 05.06.2019 №483, затверджено 

«Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Дане Положення визначає 

обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, 

надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та здійснення 

надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами (тарифами), визначеними відповідними 

державними органами для таких споживачів, з метою забезпечення стабільності, належної якості та 

доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози 

створення повноцінного ринку електричної енергії. 

Частиною 1 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що універсальні послуги 

надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. В абз.4 ч.2 

ст.63 Законом України «Про ринок електричної енергії» зазначено, що: «…У межах території здійснення 

діяльності одного постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності іншими 

постачальниками універсальних послуг. Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання 

універсальних послуг на недискримінаційних засадах». 

Питання формування ціни на універсальні послуги регулюється Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 

1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні послуги», відповідно до вимог якої ТОВ 

«РОЕК» розраховуються ціни на універсальні послуги, з подальшим їх оприлюдненням на офіційному сайті 

ТОВ «РОЕК» та засобах масової інформації, зокрема газеті «Вісті Рівненщини». 

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року №859 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої фіксовані ціни на електричну енергію для побутових 

споживачів, до яких прирівняні гуртожитки, з 01 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року включно становлять 

1,68 грн з ПДВ. 

Із наведеного вбачається, що порядок визначення ціни на універсальні послуги є нормативно регульованим, 

прозорим та відкритим. 

Тому, враховуючи викладене та те, що річна потреба по коду ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія 

перевищує 200 000 гривень, керуючись вимогами пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (надалі – Закон), що вказує на застосування переговорної процедури у разі відсутності конкуренції 

(в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, в наслідок чого договір про постачання електричної 

енергії постачальником універсальних послуг може бути укладено лише з одним постачальником, через 

відсутність альтернативи, а також те, що ціна на електричну енергію ТОВ «РОЕК», як постачальника 

універсальної послуги є нижчою, у порівняні з цінами інших постачальників електричної енергії, тобто є 

економічно вигідною для Замовника і вказує на дотримання принципу «максимальної економії та 

ефективності» при закупівлі, надає Замовнику право застосувати переговорну процедуру. 

Відсутність конкуренції з технічних причин підтверджується діючими нормативно-правовими актами, 

відповідно до яких суб’єкта господарювання (ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" наділено 

обов’язком виконання функцій спеціального суб`єкта (постачальник універсальної послуги) на певній території 

(Рівненська область), а саме: 

Закон України «Про ринок електричної енергії»; 



Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 26.10.2018 № 1268 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та 

малих непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги. 

 
 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 35 280,00 гривень з ПДВ. 

Відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 року №859 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої фіксовані ціни 

на електричну енергію для побутових споживачів, до яких прирівняні гуртожитки, з 01 жовтня 2021 

року по 30 квітня 2022 року включно становлять 1,68 грн з ПДВ 

5. Процедура закупівлі: 

Застосовується процедура переговорна (скорочена).  


