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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно пункту 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила) на роздрібному ринку не 

допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення, 

відповідно до Правил, договору з електропостачальником та інших договорів, 

передбачених Правилами. 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. Для безперебійної роботи та 

цілодобового забезпечення електричною енергією місцевих загальних судів Полтавської 

області та ТУ ДСА України в Полтавській області здійснювалось фактичне постачання 

електричної енергії та виставлені рахунки за спожиті обсяги електричної енергії на умовах 

універсальної послуги на всі об’єкти замовника, крім тих, які відповідно до законодавства 

не є малими непобутовими споживачами та отримували в січні 2021 року електричну 

енергію від постачальника «останньої надії». Згідно абзацу першого пункту 7 Постанови 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 договір про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах 

масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від 

постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів 

електричної енергії (за умови надання рахунка постачальником універсальної послуги), або 

підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг. Згідно пункту 93 частини першої статті 1 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» 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 пункту 42 частини першої статті 1 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» малий непобутовий споживач - споживач, який 

не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, 



електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 

кВт. Відповідно пункту 1.2.15 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила) на роздрібному ринку не 

допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення, 

відповідно до Правил, договору з електропостачальником та інших договорів, 

передбачених Правилами. Договір про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг - домовленість між постачальником універсальних послуг та 

побутовим або малим непобутовим споживачем, або іншим споживачем, який відповідно 

до законодавства має право на отримання універсальних послуг, яка передбачає постачання 

всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період 

часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг 

(пункт 1.1.2 Правил); Згідно абзацу першого частини першої статті 63 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» універсальні послуги надаються постачальником таких послуг 

виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. Відповідно до пункту 1 частини 

3 статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» споживач зобов’язаний: 

сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених 

договорів. Відповідно до Додатку 3 до 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 (Постанова НКЕРКП від 26.10.2018 

№ 1268) постачальником універсальних послуг на території Полтавської області є ТОВ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Враховуючи те, що об’єкти замовника (Автозаводський 

районний суд м. Кременчука(39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5) ЕІС-код 

62Z4919579217258, 62Z7389452625639; Великобагачанський районний суд Полтавської 

області (38300, смт. Велика Багачка, вул. Шевченка, 69) ЕІС-код 62Z0383837873608; 

Глобинський районний суд Полтавської області (39000, м. Глобине, вул. Центральна, 

183/23) ЕІС-код 62Z1660398669206; Гребінківський районний суд Полтавської області 

(37400, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4) ЕІС-код 62Z2252910204199; Диканський 

районний суд Полтавської області (38500, смт. Диканька, вул. Пушкіна, 11а) ЕІС-код 

62Z8664003858889; Зіньківський районний суд Полтавської області38100, м. Зіньків, вул. 

Соборності, 2 ЕІС-код 62Z2810479804815; Карлівський районний суд Полтавської області 

(39500, м. Карлівка, вул. Успенська, 4) ЕІС-код 62Z6469715431527, 62Z1903982635782; 

Кобеляцький районний суд Полтавської області (39200, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25) 

ЕІС-код 62Z0581953397627; Козельщинський районний суд Полтавської області(39100, 

смт. Козельщина, вул. Остроградського, 75/15) ЕІС-код 62Z7571187249449, 

62Z3446570338543; Комсомольський міський суд (39800, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 

17)62Z2806405428188; Київський районний суд м. Полтави (36034, м. Полтава, пров. 

Хорольський, 6) ЕІС-код 62Z4767479245314; Котелевський районний суд Полтавської 

області (38600, смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 235) ЕІС-код 62Z7456308853584; 

Кременчуцький районний суд Полтавської області (39600, м. Кременчук. Вул. Майора 

Борищака, 31) ЕІС-код 62Z9763249920319, 62Z4026225096764; Ленінський районний суд 

м.Полтави (36022, м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 37) ЕІС-код 62Z1873453937123, 

(36000, м. Полтава, вул. Панянка,38) ЕІС-код 62Z8681931029461; Лохвицький районний 

суд Полтавської області (37200, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8) ЕІС-код 62Z2200441011536; 

Лубенський міськрайонний суд (37500, м. Лубни, вул. Монастирська, 17) ЕІС-код 

62Z8600386464865; Машівський районний суд Полтавської області (39400, смт. Машівка, 

вул. Незалежності, 116) ЕІС-код 62Z3186461460693; Миргородський міськрайонний суд 

(37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 133) ЕІС-код 62Z3662665326567; Новосанжарський 



районний суд Полтавської області (39300, смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32); ЕІС-

код 62Z8713869521854; Оржицький районний суд Полтавської області (37700, смт. 

Оржиця, вул. Центральна, 74) ЕІС-код 62Z0649994654628; Октябрський районний суд м. 

Полтави (36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 5) ЕІС-код 62Z2350339794897; 

Пирятинський районний суд Полтавської області (37000, м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 17); 

ЕІС-код 62Z5229949582002; Полтавський районний суд Полтавської області (36008, м. 

Полтава, вул. Європейська, 154а) ЕІС-код 62Z1332282666174; Решетилівський районний 

суд Полтавської області (38400, смт. Решетилівка, вул. Покровська, 24) ЕІС-код 

62Z8506187768949, 62Z2083153122729; Семенівський районний суд Полтавської області 

(38200, смт. Семенівка, вул. Шевченка, 41А) ЕІС-код 62Z4367137358693; 

62Z4580631381909 Хорольський районний суд Полтавської області (37800, м. Хорол, вул. 

Незалежності, 82) ЕІС-код 62Z5521978576058, Чорнухинський районний суд Полтавської 

області (37100, смт. Чорнухи, вул. Стовпова, 12), ЕІС-код 62Z1917936928060; Чутівський 

районний суд Полтавської області (38800, смт. Чутове, вул. Набережна, 15) ЕІС-код 

62Z4471338218597; Шишацький районний суд Полтавської області (38000, смт. Шишаки, 

вул. Партизанська, 6) ЕІС-код 62Z9503437504328; ТУ ДСА України в Полтавській області 

(36000, м. Полтава, вул. Соборності 17) ЕІС-код 62Z2168252928742, 62Z2763879193389 

(36000, м. Полтава, вул. Сінна, 16) ЕІС-код 62Z7761737224913), відповідно до закону 

відносяться до малих непобутових споживачів, а також те, що відповідно до підпункту 6 

пункту 3.1.6 Правил (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312) постачання електричної 

енергії споживачу здійснюється, якщо відсутня прострочена заборгованість за договорами 

про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі, та 

з метою погашення заборгованості за спожиту електричну енергію в січні 2021 року 

необхідно укласти договір з фактичним постачальником електричної енергії на умовах 

універсальної послуги в Полтавській області ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».  

 

 

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 методом отримання комерційної (цінової) пропозиції 

від постачальника, шляхом проведення з ним переговорів та узгодження ціни відповідно до 

статті 40 Закону з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії 

територіальним управлінням та місцевими загальними судами м. Полтави та Полтавської 

області у попередніх періодах та тарифу  ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» на постачання 

універсальної послуги, затвердженого Постановою НКЕРКП №  2294 від 02.12.2020 р. 

 


