
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 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: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, 

вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є 

підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують 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): ДК 021:2015 021:2015:09310000-5 «Електрична енергія» 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-07-007453-a  

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
958 682,47 грн з ПДВ. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії 

споживачам постачальником «останньої надії», розраховується відповідно до Порядку 

формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 

№ 1179.   

5. Нормативно-правове регулювання. Укладення договору з постачальником останньої 

надії. Відповідно до підпункту 3.4.2 пункту 3.4. розділу ІІІ Правил роздрібного ринку 

електричної енергії (надалі — Правила), що затверджені Постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 312 у разі необрання споживачем електропостачальника, зокрема після 

розірвання (припинення) договору з попереднім електропостачальником, постачання 

електроенергії здійснюється постачальником «останньої надії». Підпунктом 3.4.4. 

Правил визначено, що постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту 

припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. 

Адміністратор комерційного обліку в одноденний термін переводить Споживача, який 

не обрав електропостачальника, на постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» (згідно п.6.2.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії). 

Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і 

споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної 

енергії такому споживачу. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України 

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». ДПЗД 

«Укрінтеренерго» діє на підставі ліцензії на постачання електричної енергії 

споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 06.11.2018 року №1344.   

6. Загальні положення. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 частини другої статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 

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

бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності одного з таких випадків, а саме: укладення договору з постачальником 

«останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу. 

Постачальником електричної енергії, як постачальник «останньої надії» є Державне 

підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 

19480600).  

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
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 закупівлі: 221 559 кВт⋅год. 

 


