
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 
021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії; Послуги із 
забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-12-001696-c 

4. Процедура закупівлі: Переговорна процедура (скорочена) 

5. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Обсяг закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії – 220000 кВт*год;  
                          Послуги із забезпечення перетікань реактивної  електричної енергії  – 8800 кВт*год. 
 

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». 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. №1682-
ІІІ (зі змінами та доповненнями) та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій (офіційний веб-сайт 
Антимонопольного комітету України) станом на 30.11.2021р. Акціонерне товариство «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 
займає монопольне становище на ринку надання послуг з розподілу електричної енергії на території Харківської 
області. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» має ліцензію НКРЕКП (постанова НКРЕКП від 16 листопада 2018 року № 
1446) на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць 
провадження господарської діяльності, а саме на території Харківської області в межах розташування 
системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного 
або комунального майна) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж 
інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із 
законодавством). 

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, розподіл електричної енергії та  забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 
для потреб Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України у 2022 р. 
може забезпечити виключно Акціонерне Товариство «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».  

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
1) Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII; 2) Закон України «Про природні 
монополії» від 20.04.2000р. № 1682-III; 3) Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 
30.11.2021р.; 4)Постанова НКРЕКП від 16.11.2018 № 1446 «Про видачу АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" ліцензії з 
розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом». 

 
6. Місце надання послуг: вулиця Інститутська, б.1, селище Селекційне, Харківський район, Харківська 

область, 62478 

7. Строк поставки: до 31 грудня 2022 року.   

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Вартість послуг з розподілу 
електричної енергії за 1 кВт*год. визначається єдиним роздрібним тарифом на відповідний 
розрахунковий період (без ПДВ) згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. На момент проведення 
процедури закупівлі вартість послуг з розподілу електричної енергії за 1 кВт*год становить 0,91998 
грн. (без ПДВ). Для розрахунку плати за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії застосовується середньозважена фактична ціна електричної енергії на ринку “на добу 
наперед” за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, яка визначається та 
оприлюднюється щомісячно (без ПДВ) Оператором ринку на його офіційному веб-сайті в мережі 
Інтернет не пізніше 25 числа попереднього розрахункового періоду: www.oree.com.ua. Станом на 
01.01.2022 вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до 
електроустановок Споживача за 1 кВт*год становить 3,16369 грн. (без ПДВ). Загальна ціна 
пропозиції учасника процедури закупівлі: 276283,29 грн. з ПДВ. 

http://www.oree.com.ua/

