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:
Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України; вулиця Інститутська,
б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська область, 62478; код за ЄДРПОУ – 00497124;
категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
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): код ДК 0212015: 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для потреб населення)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-11-003192-a
4. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена)
5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Обсяг закупівлі: Електрична енергія для потреб населення – 26000 кВт*год
Клас споживача за ступенем напруги – 2
Застосування переговорної процедури обумовлене вимогами п.2. ч.2. ст.40 Закону України «Про публічні
закупівлі», а саме «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: 2) якщо роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за
наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально
підтверджена замовником».
Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 визначено (далі Закон), що Закон
визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини,
пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для
забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів
споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації
негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Відповідно до п. 93 ч.1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII: 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.
Згідно з п. 62 ч.1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії: побутовий споживач індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних
побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий
споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується
за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої
для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську
діяльність).
Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого
постановою Кабінету міністрів від 05.06.2019 року №483 (із змінами) (далі Положення № 483), фіксована ціна на
електричну енергію для побутових споживачів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідно до
Додатку № 3 до Положення №483 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 859)
встановлено фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів і становлять з 1 жовтня 2021 р. по 30
квітня 2022 р. включно – 1,68 грн. з ПДВ за 1 кВт·год. Відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 2 Додатку № 3
Положення № 483 Фіксована ціна, визначена пунктом 1 Додатку 3 до Положення № 483, застосовується до
електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається індивідуальними та
колективними побутовими споживачами, в тому числі у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за
загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для
забезпечення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність, а також у
багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу індивідуальних
теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир
багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків.
Враховуючи вищевикладене, постачання електричної енергії, що забезпечується Приватним Акціонерним
Товариством «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», відповідає наведеним критеріям тарифоутворення для населення, а саме
житлові будинки розраховуються з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку.
Тому застосування встановлених Положення № 483 тарифів до обсягів спожитої ними електричної енергії є
обґрунтованим. Також відповідно до Положення № 483, можливість застосовувати тарифи передбачена
законодавством для постачальників універсальних послуг.

Тому, керуючись одним з принципів здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме, принципом максимальної ефективності, для оптимізації процесу обліку та
розрахунків за електроенергію, є необхідність скористатися правом, наданим Законом України «Про ринок
електричної енергії», Положенням № 483 та здійснити закупівлю у постачальника універсальної послуги.
Приватне Акціонерне Товариство «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» включене до Переліку постачальників
універсальних послуг на закріпленій території, затвердженого постановою 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» за № 25.
Відповідно до частини 3 статті 63 Закону № 2019-VIII, 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. У разі
постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, послугу з розподілу (передачі) електричної
енергії для потреб споживачів, електроустановки яких приєднанні на території діяльності відповідного оператора
системи, оплачує відповідний електропостачальник за усією сукупністю зазначених споживачів, постачання яким
здійснює постачальник універсальних послуг. При цьому ціни на електричну енергію, що постачається споживачам
постачальниками універсальних послуг включають, у тому числі, ціни (тарифи) на послуги оператора системи
передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг
(Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»).
Отже, Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (далі –
Інститут), як замовник торгів, на балансі якого знаходиться житловий будинок, через відсутність конкуренції з
технічних причин, яка документально підтверджена нормативно правовими актами, не має можливості
здійснювати закупівлю електричної енергії для потреб населення у інших організацій.
Електричну енергію для населення за місцезнаходженням житлового будинку може бути надані лише одним
суб’єктом господарювання – Постачальником універсальних послуг, а саме Постачальником універсальних послуг –
Приватне Акціонерне Товариство «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (ЄДРПОУ 42206328). Інша альтернатива отримати
електричну енергію на умовах універсальної послуги відсутня, оскільки послуги надаються визначеними
постачальниками на визначеній території за регульованим тарифом.
Тому договір про закупівлю електричної енергії може бути укладений лише з одним постачальником, а саме з
Постачальником універсальних послуг – Приватним Акціонерним Товариством «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ».
Враховуючи вищевказане та на підставі п. 2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» – відсутність
конкуренції з технічних причин, яка документально підтверджена нормативно правовими актами на відповідному
ринку, постачання електричної енергії для потреб мешканців житлового будинку, що знаходиться на балансі
Інституту, може забезпечити виключно постачальник універсальних послуг, який здійснює свою діяльність на
території Харківської області, а саме Приватне Акціонерне Товариство «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ».
Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1)
Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 2) Постанова Кабінету міністрів від
05.06.2019 року № 483 (із змінами) Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії; 3) Перелік постачальників універсальних послуг на закріпленій території, затвердженого постановою
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»; 4) Постанова
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»; 5) Постанова
НКРЕКП від 19.06.2018 № 505 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу».

6. Місце поставки: в’їзд Лермонтова, б.5, селище Селекційне, Харківський район, Харківська
область, 62478
7. Строк поставки: до 31 грудня 2022 року.
8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Постачальник надає послуги на
умовах універсальної послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами,
що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором. Відповідно до
Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії,
затвердженого постановою Кабінету міністрів від 05.06.2019 року № 483 (із змінами) (далі Положення №
483), з Постановлю Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року. Враховуючи вище зазначене, для
мешканців житлового будинку, який знаходиться на балансі Інституту овочівництва і баштанництва
НААН, фіксована ціна на електричну енергію за 1 кВт*год становить 1,68 грн. з ПДВ. Узгоджена ціна
пропозиції учасника процедури закупівлі: 43680,00 грн. з ПДВ

