
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, 
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
(відповідно до пункту 4і постанови КМУ 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:
Найменування: П’ЯТИГІРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код за ЄДРПОУ: 25457730
Місцезнаходження: 64252, Харківська обл., Балаклійський р-н, селище ІТятигірське, вулиця Шкільна, 

будинок 4
Юридична особа, яка забезпечує 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):

3. ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної 
енергії/перетікання реактивної електричної енергії)

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-06-000432-а
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб П’ятигірського ліцею 
та норм законодавства України і зазначені в протоколі переговорів з AT Харківобленерго.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Згідно лімітів споживання енергоносіїв у 
фізичних обсягах на 2022 рік встановлених рішенням XXIV сесії Донецької селищної ради VIII скликання № 
1020-VIII від 24 грудня 2021 року “Про селищний бюджет на 2022 рік”, відповідно наказу ВІДЩЛУ ОСВІТИ 
ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДОЇ № ОЗ-ОД від 04.01.2022року «Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв у фізичних обсягах та посилення роботи щодо економії споживання енергоносіїв у закладах освіти 
у 2022 році»

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 519 090,71 грн ( п’ятсот дев’ятнадцять тисяч дев’яносто 
гривень 71 коп) з ПДВ

8. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості П’ятнгірський ліцей керувався (Згідно cm.5 Закону України «Про природні 

монополії», а також інформації РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ГОСПОДАРСЬКУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ станом на 31.12.2021р., розміщеного на офіційному сайті https://www.nerc.gov.ua/2id-l 1943 
(рядок №55, Вид господарської діяльності, що провадиться суб ’єктом господарювання - РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ТЕРИТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 16.11.2018 № 1446), АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" є суб’єктом природних монополій.)ІнформацІЄЮ на офіційному сайті AT 
«Харківобленерго» https://www.oblenergo.kharkov.ua/consumers/tarifs/zmina-taryfiv-na-poslugy-z-rozpodilu-  
elektrychnoyi-energiyi-z-1 -sichnya-2022-roku , де товариство повідомляє, що постановою НКРЕКП від 17.12.2021 
№ 2609 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії AT «Харківобленерго» із 
застосуванням стимулюючого регулювання» з 1 січня 2022 року вводяться тарифи на послуги з розподілу 
електричної енергії:1 клас напруги 218,41 грн./МВт*год (без ПДВ);2 клас напруги 919,98 грн./МВт*год (без 
ПДВ).

Замовником та представником учасника Керівник групи експлуатації засобів комерційного обліку Балаклійського РРЕ AT 
“Харківобленерго” Харківської області, Шаповал Андрій Вікторович на переговорах, що відбулися 06 січня 2022 року, була здійснена 
домовленість про наступне погодження:

Процедура закупівлі - переговорна процедура.
Найменування предмета закупівлі - Послуги з розподілу електричної енергії/перетікання реактивної електричної енергії - код національного 

класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 65310000-9 Розподіл електричної енергії, на 2022 рік.
Обсяг закупівлі - розподіл - 469 840 кВт*год, КРЕ -105 кВт*год
Очікувана вартість закупівлі -
Розподіл електричної енергії - 518 692,08 грн (п ’ятсот вісімнадцять тисяч шістсот дев ’яносто дві грн 08 коп) в т.ч. ПДВ - 86 448,68 грн 

(вісімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн 68коп).
Перетікання електричної енергії - 398,63 грн (триста дев 'яносто вісім грн 63 коп) в т.ч. ПДВ 66,44 грн (шістдесят шість грн 44 коп)
Місце надання послуг -вул. Шкільна, 4, с. П’ятигірське Балаклійського району Харківської області, 64252, П’ятигірський ліцей Донецької 

селищної ради Ізюмського району Харківської області.
Строк надання послуги - з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.
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