
 
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за предметом  ДК 021:2015: 09310000-5 
Електрична енергія   «Електрична енергія» 
 
Постачання електричної енергії постачальником "останньої надії". Відповідно до пункту 66 частини 
першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник «останньої надії» - 
визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, який за обставин, встановлених цим 
Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на 
обмежений період часу. Відповідно до частини одинадцятої статті 56 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг затверджує типовий договір постачання електричної енергії споживачу 
постачальником «останньої надії». Відповідно до пункту 1.1.2 Правил, договір про постачання 
електричної енергії постачальником «останньої надії» - домовленість між постачальником «останньої 
надії» та споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної 
енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником "останньої надії" за 
цінами постачальника «останньої надії». Відповідно до частини першої статті 64 Закону України 
«Про ринок електричної енергії», підпункту 4 пункту 3.4.2 Правил, Постачальник «останньої надії» 
надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі необрання споживачем 
електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником. 
Відповідно до частини шостої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 
1.1.9 Правил, Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії на підставі 
договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», зміст якого 
визначається постачальником «останньої надії» на основі Типового договору про постачання 
електричної енергії постачальником «останньої надії» (додаток 7 до Правил), є публічним договором 
приєднання та вважається укладеним у визначених законодавством України та Правилами випадках, 
у разі настання яких споживач безакцептно приймає умови договору про постачання електричної 
енергії постачальником «останньої надії». Відповідно до пункту 1.1.15 Правил, для договорів, які 
укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання 
заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за 
умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через 
особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку). На роздрібному 
ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення, 
відповідно до Правил, договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених 
Правилами. Відповідно до частини восьмої статті 64 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», пункту 1.1.9 Правил, Постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту 
припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання 
електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з 
початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу. Відповідно до частини 
дев’ятої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», постачальник «останньої надії» 
постачає електричну енергію споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після 
завершення зазначеного строку постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання 
споживачу. Відповідно до частини другої статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії», 
визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за 
результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023-р (зі змінами від 23 
грудня 2021 року №1692-р) Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 
«Укрінтеренерго» визначено постачальником «останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 
грудня 2022 року. Територія здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника 
«останньої надії» – територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. У зв’язку із незакінченою 



процедурою відкритих торгів та ще непідписаним споживачем договору на постачання електричної 
енергії , Мамалигівська сільська рада в порядку, передбаченому пунктом 6.2.6 Правил, автоматично 
перейшов на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» - Державного 
підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Частиною п’ятою статті 64 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що постачальник "останньої надії" 
зобов’язаний постачати електричну енергію споживачам за ціною, що формується ним відповідно до 
методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії 
на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника "останньої надії", ціни (тарифи) 
на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених 
договорів про надання відповідних послуг. Для забезпечення постачання електричної енергії 
споживачам постачальник "останньої надії" здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку 
електричної енергії за вільними цінами. Методика (порядок) розрахунку ціни електричної енергії, що 
застосовується постачальником "останньої надії" при формуванні ціни постачання електричної 
енергії споживачам, затверджується Регулятором. Ціни, за якими здійснюється постачання 
електричної енергії постачальником "останньої надії", мають бути економічно обґрунтованими, 
прозорими та недискримінаційними і не повинні перешкоджати конкуренції на ринку електричної 
енергії. Ціна (тариф) на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами 
конкурсу. У разі якщо конкурс на визначення постачальника "останньої надії" не відбувся, ціна 
(тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника "останньої надії" встановлюється 
Регулятором згідно із затвердженою ним методикою та має враховувати економічно обґрунтовані 
витрати, пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності 
постачальника "останньої надії", а також норму прибутку з урахуванням особливостей діяльності 
такого електропостачальника. Виходячи із вказаного у Замовника наявні підстави для застосування 
переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону в зв’язку з 
тим, що товар може бути поставлений виключно певним суб’єктом господарювання через укладення 
договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії. 
 
 Замовник: Мамалигівська сільська рада Дністровського району Чернівецької області.  
Код за ЄДРПОУ:  04417659 
Категорія замовника —Орган місцевого самоврядування  
Місцезнаходження: Україна, 60364, Чернівецька область, Дністровський район с. Мамалига, вул. 
Головна 48. 
Посадова особа замовника,  
уповноважена здійснювати зв'язок з  
учасником :Киселиця Олеся Дмитрівна, головний спеціаліст з публічних закупівель , тел.  
0990342240, ел. адреса: mamalyga_s_rada@ukr.net  
 Вид процедури закупівлі та номер  
закупівлі в електронній системі  
закупівель Prozorro:  
Переговорна процедура (скорочена), № закупівлі: UA-P-2022-01-20-000553-c 
 Предмет закупівлі: «Електрична енергія» 
Вид предмета закупівлі :Товари  
Код та назва відповідних  
класифікаторів предмета закупівлі:  
 за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія 
 Очікувана вартість предмета  
закупівлі: 746 935,30 грн. з ПДВ  
Заявлена кількість товарів, робіт  
чи послуг: 134 000 кВТ/год 



Відповідно частини першої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) 
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток і відповідно до якої 
замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.  

Станом на 01.01.2022 року Мамалигівською сільською радою не була завершена процедура відкритих 
торгів та не підписано договір на постачання електричної енергії . 

Для безперебійної роботи та цілодобового забезпечення електричною енергією об’єктів 
Мамалигівської сільської ради здійснюється  фактичне постачання електричної енергії постачальника 
«останньої надії» - Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності 
«УКРІНТЕРЕНЕРГО».  

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. Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12 грудня 2018 року № 1023-р (зі змінами від 02 грудня 2020 року №1520-р) Державне 
підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником 
«останньої надії» на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2021 року. Враховуючи те, що об’єкти 
замовника, 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.  



Крім того, відповідно до пункту 2.10. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 
казначейської служби України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 
р. № 309 органи Казначейства не реєструють зобов’язання у разі: відсутності документів, які 
підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання; відсутності документів щодо закупівлі товарів, 
робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель. Відповідно до Переліку підтвердних 
документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів в Додатку до Методичних 
рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та 
проведення платежів, затверджених Наказом Державної казначейської служби України від 19.07.2019 
р. № 213 документами, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних 
фінансових зобов'язань для КЕКВ 2273 при отриманні товарів, послуг є: договір; рахунок-фактура; 
акт наданих послуг/акт приймання-передавання товарної продукції. Отже, для реєстрації бюджетного 
зобов’язання в органах Державної казначейської служби України та оплати спожитої електричної 
енергії необхідна наявність договору про постачання електричної енергії, укладеного у 
встановленому законом порядку. Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування 
переговорної процедури закупівлі. Згідно пункту 2 частини другої статті 40 Закону «Про публічні 
закупівлі», переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо 
роботи, товари чи послуги можуть бути виконанні, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом 
господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин. 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. 
Закон України «Про публічні закупівлі»; 2. Закон України «Про ринок електричної енергії»; 3. 
Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 
312; 4. Постанова НКЕРКП від 26.10.2018 № 1268; 5. Звіт про результати проведення процедури 
закупівлі UA-2020-12-04-015697-b (від 20.12.2020р.); 6. Звіт про результати проведення процедури 
закупівлі UA-2020-12-23-003463-a (від 10.01.2021 р.); 7. Звіт про результати проведення процедури 
закупівлі UA-2021-01-25-005753-c (від 03.02.2021 р.); 8. Наказ Міністерства фінансів України від 
02.03.2012 р. № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 
розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної 
казначейської служби України»; 9. Наказ Державної казначейської служби України від 19.07.2019 р. 
№ 213 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для 
реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів»; ст. 631 Цивільного кодексу України». 

 
 


