
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)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія: 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 88017, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 126;  код згідно з ЄДРПОУ – 254409293; 

категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім 

тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби 

держави або територіальної громади. 
 

4. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиних! 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: 65310000-9, Розподіл електричної енергії  
 

3.Ідентифікатор закупівлі: — UA-2021-12-08-018944-c 

 

4.Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» розпочався 

процес реформування електроенергетичної галузі в Україні. Одним з основних етапів реформи 

є відокремлення функції з розподілу електричної енергії від функцій виробництва, передачі та 

постачання, тобто створення відповідних окремих юридичних осіб. Послуги з розподілу 

електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за 

тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 

№ 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за 

місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної 

енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі 

споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. Згідно з Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про 

затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» оператор системи зобов’язаний 

укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з усіма 

споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на    території   

діяльності     відповідного оператора системи. У зв'язку з тим, що об'єкти (елєктороустановки)  

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді приєднані 

до електричних мереж, що належать операторам системи розподілу ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», тому між сторонами укладається відповідний договори про надання 

послуг з розподілу електричної енергії. 

Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо придбання 

розподілу електричної енергії (єдиний можливий постачальник- природній монополіст ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго»), відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону може бути 

застосована переговорна процедура закупівлі, яка для укладення договору з обраним 

учасником вимагає попередньо проведення з ним переговорів. 

Згідно ч.2 ст.5 Закону України «Про природні монополії» ведення зведеного Переліку 

суб’єктів природних монополій покладено на Антимонопольний комітет на підставі реєстрів 

суб’єктів природних монополій у сфері енергетики, що формуються національною комісією, 



що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Відповідно до цих документів ПрАТ  

«Закарпаттяобленерго» визнано суб’єктом природних монополій в Закарпатській області 

( Т Е Р И Т О Р І Я  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП 

ВІД 27.11.2018 №1534.) 

 

 
5.Очікувана вартість предмета закупівлі: 166165.20 гривень  (сто шістдесят шість 

тисяч сто шістдесят п’ять гривень 20 коп. з ПДВ). 
 

6.Обгрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно рішення обласної ради від 
23.12.2021 року № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» головному розпоряднику 
бюджетних коштів на 2022 рік виділено  166165.20   гривень для проведення закупівлі послуг 
із розподілу Електричної енергії. 

 

7.Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної 
вартості предмету закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, щляхом 
моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги.  

8.Процедура закупівлі: переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 

частини другої статі 40 Закону України "Про публічні закупівлі". 

 

 

 

Уповноважена особа 
 

 

Й. Райхель 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


