
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури 

Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з розподілу електричної енергії, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 
коштів» (зі змінами) 

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

 
Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської 

сільської ради Стрийського району Львівської області 

81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина, 18А 

Код за ЄДРПОУ – 41834402; 

Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, 

зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями 

(крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади) 

 
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 й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

 

Послуга з розподілу електричної енергії (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» — 65310000-9 «Розподіл електричної енергії»). 

 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: переговорна процедура (скорочена), UA-2022-01-14-007013-a 

 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 252750,00 грн. 202200 кВт*год 

Розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі ціни (тарифу) на послугу з розподілу електричної енергії.  

Ціни (тарифи) отримані згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті оператора системи розподілу 

 (далі — ОСР) та регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг (далі — НКРЕКП, Регулятор) 

Розмір бюджетного призначення: 252 750,00 грн 

 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуги з розподілу електричної енергії, технічні та якісні характеристики 

предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), 

Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — 

ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), Кодексом системи 
розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП 

№ 311 від 14.03.2018, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.  

Загальні положення. Пунктом 78 статті 1 Закону визначено, що розподіл електричної енергії — транспортування 

електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі 

мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Статтею 45 Закону передбачено, що розподіл 

електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає 

ліцензуванню відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на 

недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, КСР та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. Підтвердженням належності провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії є відомості, розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична 

енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — розподіл електричної енергії). 

 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 

27.12.2017 № 1470) визначено, що місце провадження господарської діяльності — територія (або частина території) 
адміністративно-територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності 

ліцензіата та до якої приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата. 



 

ОСР повинен дотримуватися затверджених Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень 

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості 

електричної енергії. 

До якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, належать: 
— надійність (безперервність) електропостачання; 

— параметри якості електричної енергії, що розподіляється оператором системи розподілу; 

— показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу. 

Згідно з пунктом 11.4.2 КСР надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв 

в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії. 

Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується такими показниками: 

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення 

сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, у яких 

було припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок комерційного обліку електричної 

енергії; 

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) розраховується як відношення 

сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії, у яких було припинене 
електропостачання внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до загальної 

кількості точок комерційного обліку електричної енергії; 

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі (MAIFI) розраховується як відношення 

сумарної кількості відключених точок комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до 

загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії; 

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується як сума добутків кількості точок 

комерційного обліку електричної енергії, у яких було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви 

та на середнє споживання електроенергії на відповідному рівні напруги. 

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх 

відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу 

електричної енергії відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в 

точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 

50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» (далі — ДСТУ 

EN 50160:2014). 

 
Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7–11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР.  

 

Стандартна номінальна напруга Uн для мереж низької напруги загального призначення має значення 220 В між фазним і 

нульовим проводом або між фазними проводами: 

— для трифазних чотирипровідних мереж: Uн = 220 В між фазним та нульовим проводом; 

— для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами. 

 

Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги. Частота напруги електропостачання для 

мереж низької напруги має бути в межах, визначених пунктом 11.4.8 глави 11.5 розділу XI КСР. 

 

Пунктом 11.4.4 КСР визначається комерційна якість надання послуг, яка характеризує якість відносин ОСР зі споживачем, 
зокрема дотримання встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та 

виконання робіт щодо: 

1) приєднання до системи розподілу; 

2) надання послуг з розподілу електричної енергії; 

3) відновлення електропостачання та забезпечення належної якості електричної енергії; 

4) питань комерційного обліку; 

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо. 

 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія - стан товарного ринку, 

при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 

внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва 

на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються 

суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у 

зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж 

попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт 

господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у 

нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей 

доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності 



бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. 

Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012р. № 874р. «Про затвердження 

Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій» визначено порядок 

складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб'єктів природних 

монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку 

включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, 

що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у 

відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. 

23.11.2018р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та 

комунальних послуг прийнято рішення про видачу ПРАТ «Львівобленерго» ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, яка набуває чинності з 01 січня 2019р. згідно з 

постановою НКРЕКП від 23.11.2018р. № 1479. Відтак на ПРАТ «Львівобленерго» покладається функція 

Оператора системи розподілу в межах території Львівської області та належних Товариству електричних 

мереж. Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» входить до числа підприємств, які зазначені у 

зведеному переліку суб'єктів природних монополій (https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-

zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij), що розміщений на офіційному веб-сайті Антимонопольного 

комітету України, та в Реєстрі суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у 

сфері енергетики (https://www.nerc.gov.ua/reyestri-nkrekp/reyestri-subyektiv-prirodnih-monopolij-nkrekp), 

що формується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП. Приватне акціонерне 

товариство «Львівобленерго» є суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність на ринку 

розподілу електричної енергії у Львівській області та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист економічної 

конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному ринку на території Львівської 

області відповідно до Постанови НКРЕКП від 23.11.2018 № 1479. Відповідно до наведеного, закупівлю 

даного/ї товару (послуги) може бути запропоновано лише певному надавачу послуг, що у свою чергу 

означає відсутність конкуренції на відповідному ринку. На підставі викладеного, оскільки послуги з 

розподілу електричної енергії може бути запропоновано лише ПРАТ «Львівобленерго» Замовник для 

здійснення закупівлі послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до положень статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі» повинен застосувати переговорну процедуру закупівлі на підставі абзацу 

4 пункту 2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (із 

змінами), якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 

суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних 

причин, яка має бути документально підтверджена замовником. Документи, що підтверджують наявність 

умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. Зведений перелік природних монополій (№ 68; 

ст.14 документу). 2. Реєстр суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері 

енергетики (№ 68; ст.5 документу) 
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