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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно пункту 66 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» постачальник «останньої надії» - це визначений відповідно до цього 

Закону електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права 

відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений 

період часу. Відповідно пункту 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила) договір про 

постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» - домовленість між 

постачальником «останньої надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу 

фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу на термін до 

90 днів постачальником "останньої надії" за цінами постачальника «останньої надії». Згідно 

частини першої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 4 

пункту 3.4.2 Правил, постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання 

електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем електропостачальника, 

зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником. На роздрібному 

ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без 

укладення, відповідно до Правил, договору з електропостачальником та інших договорів, 

передбачених Правилами (абзац третій пункту 1.2.15 Правил). Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затверджує 

типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої 

надії» (частина одинадцята статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії»). 

Відповідно частини восьмої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

пункту 1.1.9 Правил, Постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту 

припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір 

постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем 

вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому 

споживачу. Визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Кабінету 

Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 64 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 року № 

1023-р (зі змінами від 02 грудня 2020 року №1520-р) Державне підприємство 

зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», яке має ліцензію на постачання 

електричної енергії (постанова НКРЕКП від 06.11.2018 року №1344) визначено 

постачальником «останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року. 

Територією провадження діяльності зазначеного підприємства є територія України, крім 

території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження. Згідно п.6.2.6 постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» здійснюється на строк, який не може перевищувати 90 



календарних днів. Частиною п’ятою статті 64 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» передбачено, що постачальник «останньої надії» з зобов’язаний постачати 

електричну енергію споживачам за ціною, що формується ним відповідно до методики 

(порядку), затвердженої Регулятором. Електронною системою закупівель 20.12.2020 року 

автоматично відмінено відкриті торги (UA-2020-12-04-015697-b) на закупівлю електричної 

енергії на 2021 (ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична енергія) на підставі пункту 1 

частини другої статті 32 Закону, а саме: подання для участі у відкритих торгах менше двох 

тендерних пропозицій. У зв’язку з тим, що повторна процедура закупівлі електричної 

енергії (UA-2020-12-23-003463-a), яка оголошена 23.12.2020 року, ще не буде завершена на 

початок року та на 01.01.2021 р. не буде обрано постачальника електричної енергії, для 

безперебійної роботи та цілодобового забезпечення електричною енергією місцевих 

загальних судів Полтавської області та ТУ ДСА України в Полтавській області, у Замовника 

наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі. Згідно з пункту 2 

частини другої статті 40 Закону «Про публічні закупівлі», переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконанні, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання за наявності 

одного з таких випадків: укладення договору з постачальником "останньої надії" на 

постачання електричної енергії або природного газу. 

Фактична кількість електроенергії, що одержує Замовник, визначається на підставі 

знятих показників з лічильників обліку, згідно договірних величин. Режим роботи 

основного обладнання: 24 години на добу, 7 діб на тиждень. Замовник відноситься до 

групи організації обліку Б (з АСКОЕ), клас напруги 2. Якість електричної енергії, що 

передається Постачальником Споживачу, має відповідати вимогам, установленим 

державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги 

електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Оцінка відповідності 

показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, 

рівного 24 годинам.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Видатки, передбачені Кошторисом на 2021 рік Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою 

КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 

функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» 

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. 



Частиною першою статті 40 Закону передбачено, що замовник проводить переговори щодо 

ціни та інших умов договору про закупівлю з учасником процедури закупівлі. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена шляхом множення тарифу на постачання 

електричної енергії постачальником «останньої надії», затвердженого Постановою 

НКЕРКП від 09.12.2020 р. № 2388, з урахуванням вартості послуг з розподілу електричної 

енергії на очікувані обсяги споживання електричної енергії територіальним управлінням та 

місцевими загальними судами м. Полтави та Полтавської області на січень-лютий 2021 року 

з урахуванням показників споживання електричної енергії  у попередніх періодах. 


