
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
1. Найменування замовника: Донбаська державна машинобудівна академія 

1.1. Місцезнаходження  замовника: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Академічна, 72 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02070789 

1.3. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 

та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів): 
Електрична енергія для студентських гуртожитків (№№ 1,2,3) Донбаської державної 

машинобудівної академії (з урахуванням вартості послуг з розподілу електричної енергії) за 

кодом ЄЗС ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія. 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура (UA-2021-12-29-

004527-b). Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон), коли 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 

суб’єктом господарювання, а саме: у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 453 600,00 грн. (чотириста п’ятдесят три тисячі 

шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ., дана сума передбачена кошторисом Донбаської державної 

машинобудівної академії та річним планом закупівлі на 2022 рік. 

Розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на 

електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни 

електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої 

електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку 

або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, з 

урахуванням вартості з розподілу, націнка електропостачальника та всі визначені 

законодавством податки та збори. 

Ціна за 1 кВт*год – 1,68 грн., обсяг постачання товару – 270 000 кВт*год. 

1,68 грн. х 270 000 = 453 600,00 грн. 

5. Розмір бюджетного призначення: 453 600,00 грн. згідно з кошторисом ДДМА на 

2022 рік. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Закупівля 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 

Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом 

України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), 

Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання 

електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), 

Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 

споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 

(далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета 

закупівлі. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що 

виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. 

https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2020-11-26-002755-a-elektrychna-enerhiya-z-uraxuvannyam-vartosti-posluh-z-rozpodilu-elektrychnoyi
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2020-11-26-002755-a-elektrychna-enerhiya-z-uraxuvannyam-vartosti-posluh-z-rozpodilu-elektrychnoyi
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2021-12-29-004527-b-elektrychna-enerhiya-dlya-studentskyx-hurtozhytkiv-1-2-3-donbaskoyi-derzhavnoyi
https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2021-12-29-004527-b-elektrychna-enerhiya-dlya-studentskyx-hurtozhytkiv-1-2-3-donbaskoyi-derzhavnoyi


Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється 

електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання 

електричної енергії споживачу. 

Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі 

НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на 

право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який 

розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична 

енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної 

енергії).  

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкт замовника 

– студентські гуртожитки №№ 1,2,3 ДДМА (з урахуванням вартості послуг з розподілу 

електричної енергії), що знаходиться за юридичною адресою: м. Краматорськ, вул. 

Академічна. 72 та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог 

Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати 

нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам 

та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.  

Термін постачання: по 31.12.2022 р. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг 

споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії 

приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями 

потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення 

діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання 

переднього календарного року, становить 270 000 кВт*год на 2022 рік. 

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це 

перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень 

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з 

передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії. 

Категорія площадки вимірювання Споживача – група Б. Клас напруги – 2 клас. Оператор 

розподілу: АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Параметри якості електричної 

енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації повинні 

відповідати параметрам, визначеним ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах загального призначення». Показники якості 

постачання електричної енергії повинні відповідати величинам, що затверджені 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

7. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі: 

Згідно з частиною 1 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-

VIII (зі змінами) (далі — Закон) переговорна процедура закупівлі використовується 

замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю 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, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 

чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, а саме: у зв’язку з відсутністю 

конкуренції з технічних причин згідно з пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону.  

Відповідно до підпункту 2.1 «Порядку застосування тарифів на електроенергію», 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 23.04.2012 № 498: «До категорії населення належать фізичні особи 

(громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових 

будинках, квартирах (у тому числі квартирах, які розташовані на цокольних поверхах 

багатоквартирних житлових будинків), гуртожитках; для потреб особистого селянського 

господарства, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та 

боксів». 

https://www.nerc.gov.ua/?id=15950
https://www.nerc.gov.ua/?id=15950
https://www.nerc.gov.ua/?id=15953
https://www.nerc.gov.ua/?id=16075


Відповідно до пункту 62 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

від 13.04.2017 року № 2019-VIII (далі — Закон № 2019-VIII): «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 пункту 93 частини 1 статті 1 Закону № 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». 

Відповідно до частини 2 статті 58 Закону № 2019-VIII: «побутові споживачі та малі 

непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до цього 

Закону». Відповідно до частини 1 статті 63 Закону № 2019-VIII: «Універсальні послуги 

надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим 

споживачам». 

Порядок формування цін на універсальні послуги, затверджений Постановою НКРЕКП «Про 

затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги» від 05.10.2018 № 1177 (зі 

змінами). У пунктах 2.2 та 2.3 цього Порядку приведена формула розрахунку ціни на 

універсальні послуги для побутових споживачів, яка передбачає суму компенсації, що 

надається постачальнику універсальних послуг за виконання спеціальних обов’язків із 

забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. Згідно з діючим 

законодавством дана компенсація надається виключно постачальникам універсальних 

послуг. 

Згідно з Постановою НКРЕКП «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» від 26.10.2018 № 1268 на 

території Донецької області функції постачальника універсальних послуг виконує ТОВ 

«Донецькі енергетичні послуги» (код ЄДРПОУ 42086719). Постановою НКРЕКП від 

14.06.2018 № 429 ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» видана ліцензія на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу. Мешканці гуртожитків, які знаходяться на балансі замовника, відносяться до 

категорії «побутові споживачі» та мають право отримувати електричну енергію за 

фіксованим тарифом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 

№ 238 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. 

№ 483». 

Враховуючи вищевикладене, постачати електричну енергію для потреб мешканців 

гуртожитку може виключно постачальник універсальних послуг, який здійснює свою 

діяльність на території Донецької області, а саме ТОВ «Донецькі енергетичні послуги». 

На підставі вищезазначеного запропоновано провести переговори стосовно закупівлі згідно з 

предметом «Електрична енергія для студентських гуртожитків (№№ 1,2,3) Донбаської 

державної машинобудівної академії» – код національного класифікатора України ДК 

021:2015 “Єдиний закупівельний словник» – 09310000-5 «Електрична енергія» з ТОВ 

«Донецькі енергетичні послуги» та укласти договір про закупівлю. 

 

Секретар тендерного комітету,                     __________________ Юлія БЕСКИШКА 

провідний економіст               

Голова тендерного комітету,      __________________ Сергій РЕШЕТНЯК  

проректор з АГР 

М.П. 


