
Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предметів закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

        З метою забезпечення безперебійної роботи гуртожитку Одеського фахового 

коледжу транспортних технологій плануємо провести закупівлю без використання 

електронної системи закупівель Відповідно до абзацу 4 п.п. 5 п. 13 постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження 

особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених Законом України “ Про публічні закупівлі ”, на період 

дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 

припинення або скасування» придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг 

з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, 

послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. 

гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може 

здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для 

закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з 

таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 

документально підтверджена замовником,  а саме: 

- ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (універсальна послуга) 

 для потреб гуртожитку. 

Здійснення закупівлі даного виду за своїми технічними та якісними 

характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника. 
  

Конкретне 

найменування 

закупівлі 

    Електрична енергія (універсальна послуга) для потреб 

гуртожитку. 

 

 

Код ДК 021:2015     ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія (універсальна 

послуга) для потреб гуртожитку. 

 

Джерело  

фінансування 

    КПК 0611101 спеціальний фонд місцевого бюджету – 

84000,00 грн.; 

Місце поставки     м.Одеса, вул.. Степова 2/4 

 

Строк поставки    Цілодобово: з 01.01.2023 року по 31.03. 2023року  

 

 

       Згідно п.93 ч.1 ст.1  Закону України № 2019-VIII « Про ринок електричної енергії», 

універсальна послуга – постачання електричної енергії побутовим споживачам та малим 

непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченим електричною енергією 

визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території 

України. Відповідно до статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 

13.04.2017 року № 2019-VIII універсальні послуги надаються постачальником таких послуг 

виключно побутовим та малим не побутовим споживачам.  

 Згідно до п.62 ч.1 ст. 1 Закону № 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);  

 У зв’язку з вищевикладеним гуртожиток Одеського фахового коледжу транспортних 

технологій відноситься до побутових споживачів відповідно до Закону № 2019-VIII та має 

право бути забезпечений електричною енергією на  умовах універсальної  послуги.    

Відповідно до статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії», межі території 

здійснення діяльності постачальника універсальних послуг визначаються в умовах конкурсу. 

У межах території здійснення діяльності одного постачальника універсальних послуг не 

допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних послуг. 

 На адміністративній території Одеської області постачальником універсальної послуги 

є ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» згідно постанови НКРЕКП від 

26.10.2018 року № 1268. ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» у 

встановленому порядку отримала ліцензію на постачання електричної енергії споживачу 

відповідно до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 року № 429, тому є єдиним ліцензованим 

постачальником електроенергії споживачам універсальної послуги на території Одеської 

області. Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому 

непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в 

укладенні договору постачання електричної енергії. 

Враховуючи вищесказане, у зв’язку з тим, що універсальна послуга може бути 

здійснена тільки певним постачальником електричної енергії побутовим споживачам, яким є 

гуртожиток Одеського фахового коледжу транспортних технологій, що є умовою 

застосування закупівлі без використання електронної системи закупівель а саме:  відсутність 

конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 

закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи, так як існує технічна неможливість постачання електричної енергії іншими 

постачальниками.   

          З огляду на викладені обставини запропоновано закупівлю ДК 021:2015: 09310000-5 – 

Електрична енергія ( універсальна послуга ) для потреб гуртожитку здійснити шляхом 

застосування закупівлі без використання електронної системи закупівель у постачальника 

ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» 

        Розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі ціни (тарифів) на електричну 

енергію, яка визначається у встановленому Регулятором порядку. Інформацію про діючий 

тариф на послуги постачальника універсальних послуг за електричну енергію розміщуються 

на офіційному веб-сайті www.ooek.od.ua , в засобах масової інформації, у центрах 

обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до початку застосування тарифів. 

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою КМУ від 

05.06.2019р. № 483 (в редакції постанови КМУ від 28 жовтня 2022р. № 1206), відповідно до 

якої, фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів з 01.10.2021року до 

31.03.2023року . 

 

1. Гуртожиток  Одеського фахового коледжу транспортних технологій 

    Населення 

    Електрична енергія - грн./1 кВт/ год – 1,68 грн. 

    Орієнтовна (очікувана) вартість ціни  закупівлі послуг на січень-березень 2023 року 

становить:   84000,00 грн. (Вісімдесят чотири  тисячі  грн. 00 коп.)  - 50000 кВт/год.  х 

1,68 грн.  =84000,00 грн. 

     

     Уповноважена особа                                 В’ячеслав АБРАМОВИЧ  

http://www.ooek.od.ua/

