
 

 

ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від                     

11 жовтня 2016 року № 710 до процедури закупівлі                                                         

№ UA-2023-01-16-007891-a 

1. 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 - 65310000-9 Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу (передачі) 

електричної енергії ) 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик: 

Закупівля послуги з розподілу електричної енергії, технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок 

електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, Кодексом системи розподілу, затвердженим 

постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 310, Порядком забезпечення стандартів 

якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375, Кодексом комерційного обліку, 

затвердженим постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими 

актами, що стосуються предмета закупівлі. 

 

3.Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 

 

Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти 

природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

(постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) територія провадження діяльності оператора 

системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, 

призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до 

яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. При 

цьому, територія провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за 

регульованим тарифом із зазначенням переліку адміністративно-територіальних одиниць 

затверджується постановою НКРЕКП про видачу відповідної ліцензії по кожному 

постачальнику. Враховуючи вищезазначене, на кожній окремій території діє лише один 

розподільник, з яким споживачі (у тому числі бюджетні установи та організації) можуть 

укласти договір на розподіл електричної енергії за регульованим тарифом.  

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополій» від 20 квітня 2000 року 

№ 1682-ІІІ встановлено, що діяльність з розподілу електричної енергії  належить до сфери 

діяльності суб’єктів природних монополій. 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» проводить свою діяльність на підставі ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої згідно 

з Постановою НКРЕКП від 13.11.2018 р. № 1416 «Про видачу ПрАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання 

ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом», та займає монопольне 

(домінуюче) становище по наданню послуг з розподілу електроенергії в межах 

місцезнаходження замовника (Кіровоградська область), отже, дані послуги можуть бути 

надані лише одним постачальником, інша альтернатива відсутня. 

Тарифи, за яким здійснюється розподіл електричної енергії споживачам затверджено 

постановою НКРЕКП від 21.12.2022 р. № 1801 «Про встановлення тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 



стимулюючого регулювання» на рівні для 2 класу напруги - 1 395,08 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість). Постанова набирає чинності з 01.01.2023р.  

4.   Обґрунтування розміру бюджетного призначення 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду послуг, та затверджено рішенням двадцять третьої сесії восьмого 

скликання Новомиргородської міської ради Кіровоградської області від 23 грудня 2022 року 

№ 674 «Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2023 рік». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


