
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ 

БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 
Розподіл електричної енергії (на основі ДК 021:2015 -65310000-9 Розподіл електричної енергії ) 

Назва предмета закупівлі : Розподіл електричної енергії (на основі ДК 021:2015 -65310000-9 Розподіл електричної енергії ) 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-29-008014-a 

Дата публікації: 29.12.2020  року   

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 601  800,00 грн (Шістсот одна тисяча вісімсот гривень  00 грн)   з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії на 

2021 рік, що склало  425000 кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Правові та економічні засади здійснення закупівлі послуг розподілу 

електричної енергії за державні кошти встановлені Законом України №922-VIII від 25.12.2015 "Про публічні закупівлі"(із змінами).Враховуючи об'єктивну 

відсутність конкуренції з технічних причин щодо розподілу електричної енергії(єдиний можливий надавач послуг-природній монополіст 

АТ"Житомиробленерго"), у даному випадку відповідно до статті 40 Закону може бути застосована переговорна процедура закупівлі, яка для укладення 

договору з обранням вимагає попередньо проведення з ним переговорів. Враховуючи те, що на сьогоднішній день порядок послуг розподілу електричної 

енергії чітко встановлений Законом України "Про ринок електричної енергії" та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими 

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14 березня 2018 р. №312 (з подальшими змінами та доповненнями) сторони 

домовилися дотримуватися та керуватися вище згаданими нормами спеціального законодавства. У зв'язку із вищенаведеним, сторони погодилися про 

закупівлю послуг з розподілу електричної енергії за переговорною процедурою закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом .поданим Постачальником. 

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

Розподіл електричної енергії 



Назва предмета закупівлі : Розподіл електричної енергії 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-29-007577-a 

Дата публікації: 29.12.2020  року   

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 20 000,00 (Двадцять тисяч гривень 00 коп)   з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії на 

2021 рік, що склало  144000 квар·ч 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Правові та економічні засади здійснення закупівлі послуг із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії за державні кошти встановлені Законом України №922-VIII від 25.12.2015 "Про публічні закупівлі"(із 

змінами).Враховуючи об'єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії(єдиний можливий надавач послуг-природній монополіст АТ"Житомиробленерго"), у даному випадку відповідно до статті 40 Закону може бути 

застосована переговорна процедура закупівлі, яка для укладення договору з обранням вимагає попередньо проведення з ним переговорів. Враховуючи те, 

що на сьогоднішній день порядок послуг із забезпечення перетікань електричної енергії чітко встановлений Законом України "Про ринок електричної 

енергії" та Правилами роздрібного ринку електричної енергії ,затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України 

від 14 березня 2018 р. №312 (з подальшими змінами та доповненнями) сторони домовилися дотримуватися та керуватися вище згаданими нормами 

спеціального законодавства. У зв'язку із вищенаведеним, сторони погодилися про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії за переговорною процедурою закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання та  розрахункової цифри за даним тарифом .поданим Постачальником. 

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

Послуга із перетікання реактивної електричної енергії (на основі ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії)) 



Назва предмета закупівлі : послуга із перетікання реактивної електричної енергії (на основі ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії)) 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-14-002884-a 

Дата публікації: 13.01.2022 року   

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 525 600,00 грн (П’ятсот двадцять п’ять тисяч шістсот гривень 00 коп)   з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» із змінами, компенсація перетікань 

реактивної електричної енергії – комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної 

збалансованості його електроустановок. Перетікання реактивної електричної енергії – складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання 

активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії, створює додаткове завантаження обладнання 

електричної мережі та впливає на показники якості активної електричної енергії (півні напруг) Плата за перетікання реактивної електричної енергії – плата 

за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані 

установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної потужності, які оператор системи розподілу/оператор системи передачі змушений 

надавати споживачем на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.. Споживач, який відповідно до методики, затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язаний здійснювати розрахунки 

за перетікання реактивної електричної енергії, не має права відмовити оператору системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднанні 

електроустановки споживач, в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії Отже 

відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: у разі «відсутності конкуренції з технічних причин» для послуги із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії може бути застосована переговорна процедура закупівлі 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання кіловар. 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

Розподіл води (централізоване водопостачання) 



Назва предмета закупівлі: Розподіл води (централізоване водопостачання) 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-04-004303-c 

Дата публікації: 04.01.2022 року 

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  456 600,00 грн (Чотириста п’ятдесят шість тисяч шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Ринок водопостачання та водовідведення, відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» (якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, враховуючи об’єктивну відсутність 

конкуренції з технічних причин на відповідному ринку постачання послуг у сфері водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» Житомирської міської ради займає монопольне становище на ринку з централізованого водопостачання на території 

Житомирської області, про що зазначено в переліку природних монополій, який розміщується на офіційному веб–сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua. 

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) на виконання розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 

28.11.2012 «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

Житомирської міської ради відноситься до суб’єктів природних монополій Житомирської області,яке забезпечує централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри 

за даним тарифом  Постачальника та розрахункової кількості за метр кубічний.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

25000 метри кубічні 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

 

                             Розподіл електричної енергії (на основі ДК 021:2015 -65310000-9 Розподіл електричної енергії ) 



Назва предмета закупівлі : Розподіл електричної енергії (на основі ДК 021:2015 -65310000-9 Розподіл електричної енергії ) 

Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-12-23-013720-c 

Дата публікації: 23.12.2021 року   

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 680 000,00 грн (Шістсот вісімдесят тисяч 00 грн)   з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії на 

2022 рік, що склало  425000 кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії» розподіл електричної 

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

мережами оператора системи розподілу, крім постачальників електричної енергії. 

Розподіл електричної енергії здійснюються оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії, відповідно до Законів України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та «Про ринок електричної енергії», підлягає ліцензуванню. 

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 16.11.2018р. № 1441 АТ «Житомиробленерго» видана ліцензія на право провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності (територія Житомирської області у межах розташування системи 

розподілу електричної енергії, що перебуває у власності АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у власності або господарському віданні (щодо державного або 

комунального майна), та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з яким укладень відповідні договори згідно із 

законодавством). Згідно даних з Реєстру суб’єктів природних монополій у сфері енергетики станом на 30.09.2021 р. (на сайті НКРЕКП) Акціонерне 

товариство «Житомиробленерго», код ЄДРПОУ 22048622, м. Житомир, вул. Пушкінська, буд 32/8, 10014, є суб’єктом природних монополій на території 

Житомирської області у сфері електричної енергії відповідно до постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1441. 

Отже відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: у разі «відсутності конкуренції з технічних причин» для 

розподілу електричної енергії може бути застосована переговорна процедура закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом . 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі 

Послуги з відведення стічних вод ( централізоване водовідведення) 



Назва предмета закупівлі: Послуги з відведення стічних вод ( централізоване водовідведення) 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2022-01-04-004452-c  

Дата публікації: 04.01.2022 року 

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 491 436,00 грн (Чотириста дев’яносто одна тисяча чотириста тридцять шість гривень 00 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі:   Ринок водопостачання та водовідведення, відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» (якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, враховуючи об’єктивну відсутність 

конкуренції з технічних причин на відповідному ринку постачання послуг у сфері водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» Житомирської міської ради займає монопольне становище на ринку з централізованого водопостачання на території 

Житомирської області, про що зазначено в переліку природних монополій, який розміщується на офіційному веб–сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua. 

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) на виконання розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 

28.11.2012 «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

Житомирської міської ради відноситься до суб’єктів природних монополій Житомирської області,яке забезпечує централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри 

за даним тарифом  Постачальника та розрахункової кількості за метр кубічний.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

25500 метри кубічні 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

Код ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія 



Назва предмета закупівлі : ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія 

Ідентифікатор закупівлі: UA-P-2021-03-18-003090-b 

Дата публікації: 18.03.2021 року   

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 815 000,00 грн (Вісімсот п’ятнадцять тисяч 00 коп.)  з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії на 

2021 рік, що склало 351000 кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: З метою безперебійної роботи КНП «Обласний перинатальний центр» ЖОР 

та для забезпечення утримання в належному стані закладу є потреба у закупівлі постачання електричної енергії  за кошти місцевого бюджету у кількості 

351000 квт/год. Товар повинен відповідати наступним технічним вимогам до предмета закупівлі, що визначені наступними нормативно-правовими актами: 

-Закону України «Про ринок електричної енергії»; Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 

312).іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та відповідати вимогам положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№ 310. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, 

параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у 

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного 

надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, 

що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання електричної енергії в натуральних показниках Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом на електричну енергію. 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту " Реконструкція електропостачання корпусу 2 Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-А код 

ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 

Назва предмета закупівлі : Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту " Реконструкція електропостачання корпусу 2 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-

А код ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-07-08-002352-c 

Дата публікації: 08.04.2021 року  



КЕКВ: 3210 — Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 904,00 грн (Одна тисяча дев’ятсот чотири гривні 00 коп.)  з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: при здійсненні технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по 

об'єкту " Реконструкція електропостачання корпусу 2 Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської 

обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-А код ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт обов’язково 

проводиться технічний нагляд з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог держстандартів, будівельних норм і правил, а 

також контролю за якістю і обсягами робіт виконаних під час реконструкції.                                                                                                                                                                         

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості проєктних  робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів 

робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації на будівництво»; 

Процедура закупівлі: закупівля без використання електронної системи  

Здійснення авторського нагляду за РП " Реконструкція електропостачання корпусу 2 Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

перинатальний центр» Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-А код ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт 

Назва предмета закупівлі: Здійснення авторського нагляду за РП " Реконструкція електропостачання корпусу 2 Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-А код ДК 71520000-9 Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних робіт 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-07-01-008958-c 

Дата публікації: 01.07.2021 року  

КЕКВ: 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  2 547,66 грн (Дві тисячі п’ятсот сорок сім тисяч 66 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: при здійсненні РП " Реконструкції електропостачання корпусу 2 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради за адресою м. Житомир, вул Р. Шухевича, 2-

А код ДК 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт обов’язково проводиться авторський нагляд відповідно до законодавства та 

договору із закладом протягом усього періоду здійснення реконструкції і передбачає контроль за відповідністю усіх робіт згідно проекту. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначення очікуваної вартості проєктних  робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів 

робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної 

документації на будівництво»; 



Процедура закупівлі: закупівля без використання електронної системи 

Фармацевтична продукція (Natural phospholipids) 

Назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015 –33600000-6 -Фармацевтична продукція (Natural phospholipids) 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2021-06-11-012138-b 

Дата публікації: 11.07.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 110 000,00 грн (Сто десять тисяч гривень 00 коп ) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Легеневий сурфактант поповнює недостатність ендогенного легеневого 

сурфактанта екзогенним. Вкриває внутрішню поверхню альвеол; знижує поверхневий натяг у легенях, стабілізує альвеоли, попереджуючи їх злипання 

наприкінці експіраторної фази, сприяє адекватному газообміну, що підтримується протягом усього дихального циклу. Рівномірно розподіляється у 

легенях і розповсюджується на поверхні альвеол. У недоношених немовлят відновлюється рівень оксигенації, що потребує зниження концентрації 

вдихуваного кисню у газовій суміші; знижує рівень смертності і респіраторних захворювань. Саме цей лікарський засіб є необхідним для закладу, 

оскільки народжуються недоношені діти, які потребують лікування. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначається завдяки методу порівняння ринкових цін, які  базуються на зборі і аналізі цінової 

інформації з реального ринку товару. 

Процедура закупівлі: спрощена закупівля  

                                            Теплова енергія (ДК 021:2015 "09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція") 

Назва предмета закупівлі : Теплова енергія (ДК 021:2015 "09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція") 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-10-19-009708-c 

Дата публікації: 19.10.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі :  6 674 424 грн (Шість мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі чотириста двадцять чотири гривні 00 коп.) з 

ПДВ. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі  : З метою безперебійної роботи КНП «Обласний перинатальний центр» ЖОР 

є потреба у закупівлі постачання теплової енергії до 31 грудня 2022 року за кошти місцевого бюджету. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з 

технічних причин щодо  постачання теплової енергії у 2021 році для забезпечення утримання в належному стані заклад-єдиний можливий 



постачальник– природний монополіст Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, у даному випадку відповідно 

до п. 2 ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: у разі «відсутності конкуренції з технічних причин» для закупівлі послуг з постачання 

теплової енергії застосовується переговорна процедура. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік 

суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України. Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28 листопада 

2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій» затверджено «Порядок складання 

та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій». Зведений перелік суб'єктів природних монополій розміщується на офіційному веб - сайті 

Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua). Так, згідно даних з Реєстру суб’єктів природних монополій у сфері теплопостачання, 

розміщеному на сайті НКРЕКП, станом на 30.09.2021р. Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 

35343771 м.Житомир, вул. Київська, б.48, 10014, є суб’єктом природних монополій на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами на території Житомирської області. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри за 

даним тарифом на теплову енергію та розрахункової кількості ГКал в натуральних показниках. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

2000 Гкал 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

 

Електрична енергія (Електрична енергія, код ДК 021:2015:09310000-5 - Електрична енергія) 

Назва предмета закупівлі : 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія, код ДК 021:2015:09310000-5 - Електрична енергія) 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-28-008251-a 

Дата публікації: 28.10.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 1 912 500,00 (Один мільйон дев’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії на 

2022 рік, що склало 425 000 кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: З метою безперебійної роботи КНП «Обласний перинатальний центр» ЖОР 

та для забезпечення утримання в належному стані закладу є потреба у закупівлі постачання електричної енергії  за кошти місцевого бюджету у кількості 

425 000 квт/год. Товар повинен відповідати наступним технічним вимогам до предмета закупівлі, що визначені наступними нормативно-правовими актами: 

-Закону України «Про ринок електричної енергії»; Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 

312).іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та відповідати вимогам положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№ 310. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, 



параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у 

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного 

надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, 

що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання електричної енергії в натуральних показниках Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом на електричну енергію. 

Процедура закупівлі: Відкриті торги 

ДК 021:2015- 09310000-5 - Електрична енергія 

Назва предмета закупівлі : ДК 021:2015- 09310000-5 - Електрична енергія 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-18-002118-b 

Дата публікації: 18.03.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 188 996,82 (Сто вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 82 коп) з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії , 

що склало 85000  кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: З метою безперебійної роботи КНП «Обласний перинатальний центр» ЖОР 

та для забезпечення утримання в належному стані закладу є потреба у закупівлі постачання електричної енергії  за кошти місцевого бюджету. Відповідно 

до підпункту 3 пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" , а саме: переговорна процедура закупівлі застосовується замовником 

як виняток у разі,якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі розірвання договору про закупівлю, з вини учасника на строк, 

достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,визначеної в договорі про закупівлю,який розірваний з вини такого учасника 

. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання електричної енергії в натуральних показниках Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом на електричну енергію. 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» 



Назва предмета закупівлі : Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-03-10-009408-b 

Дата публікації: 10.03.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі : 53 291,26 грн (П’ятдесят три тисячі двісті дев’яносто одна гривня 26 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби в електричній енергії , 

що склало 12548  кВт/год і тарифу за одиницю кВт/год. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої 

цієї статті: Відповідно до підпункту 5 ч.2 п.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: укладання договору з постачальником «останньої надії» на 

постачання електричної енергії або природного газу. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та 

інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до ст. 64 Закону України “Про ринок електричної енергії”, 

Постачальник "останньої надії" надає послуги з постачання електричної енергії у зв'язку з необранням споживачем постачальника електроенергії, зокрема після розірвання 

договору з попереднім постачальником електроенергії; Відповідно до Постанови КМУ від 12 грудня 2018 р. № 1023-р "Про визначення державного підприємства 

зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго” постачальником "останньої надії" визначено державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності 

“Укрінтеренерго” постачальником “останньої надії” з 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2021 р. Який діє на підставі ліцензії на постачання електричної енергії споживачу, 

виданої постановою НКРЕКП від 06.11.2018 року №1344 згідно п.6.2.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії. Постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» здійснюється на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів. Ціна, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником «останньої надії», розраховується відповідно до Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам 

постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 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: укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної енергії або природного 

газу. Отже, з огляду на зазначене та відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для укладання договору може бути застосована переговорна процедура 

закупівлі. На сьогоднішній день постачання електричної енергії для об’єкту Замовника здійснює постачальник «останньої надії» - ДПЗД «Укрінтеренерго» (Договір 

постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому 

споживачу) 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі загального обсягу 

споживання електричної енергії в натуральних показниках Квт/год та  розрахункової цифри за даним тарифом на електричну енергію. 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

Розподіл води (централізоване водопостачання) 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23325716


Назва предмета закупівлі: Розподіл води (централізоване водопостачання) 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2021-01-27-006141-b 

Дата публікації: 27.01.2021 року 

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  351 600,00 грн (Триста п’ятдесят одна тисяча  шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі: Ринок водопостачання та водовідведення, відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» (якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, враховуючи об’єктивну відсутність 

конкуренції з технічних причин на відповідному ринку постачання послуг у сфері водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» Житомирської міської ради займає монопольне становище на ринку з централізованого водопостачання на території 

Житомирської області, про що зазначено в переліку природних монополій, який розміщується на офіційному веб–сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua. 

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) на виконання розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 

28.11.2012 «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

Житомирської міської ради відноситься до суб’єктів природних монополій Житомирської області, яке забезпечує централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри 

за даним тарифом  Постачальника та розрахункової кількості за метр кубічний.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

25000 метри кубічні 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі 

Послуги з відведення стічних вод (централізоване водовідведення) 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23325716
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23324489


Назва предмета закупівлі: Послуги з відведення стічних вод ( централізоване водовідведення) 

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2021-01-27-005810-b 

Дата публікації: 27.01.2021 року 

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 418 608,00 грн (Чотириста вісімнадцять тисяч шістсот вісім гривень 00 коп)  з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі:   Ринок водопостачання та водовідведення, відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, відповідно до п.2 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» (якщо 

роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання, враховуючи об’єктивну відсутність 

конкуренції з технічних причин на відповідному ринку постачання послуг у сфері водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день КП 

«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» Житомирської міської ради займає монопольне становище на ринку з централізованого водопостачання на території 

Житомирської області, про що зазначено в переліку природних монополій, який розміщується на офіційному веб–сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua. 

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному 

веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) на виконання розпорядження Антимонопольного комітету України №874-р від 

28.11.2012 «Про затвердження порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 

Житомирської міської ради відноситься до суб’єктів природних монополій Житомирської області, яке забезпечує централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри 

 за даним тарифом  Постачальника та розрахункової кількості за метр кубічний.  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

25500 метри кубічні 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23322468


Назва предмета закупівлі : Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-01-27-005273-b 

Дата публікації: 27.01.2021 року  

КЕКВ: 2610 — Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

Очікувана вартість предмета закупівлі :  3 765 984,00 грн (Три мільйона сімсот шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.) з ПДВ 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик  предмета закупівлі  : Згідно абз. 2 ч. 1 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). Згідно ч. 1 постанови 

НКРЕКП «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 19.10.2017 № 1268 Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складає та веде реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять 

господарську діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Внесення до Реєстру відомостей про суб'єктів природних монополій, які провадять 

господарську діяльність у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування теплової енергії. Постачання теплової енергії КП 

«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради здійснюється по єдиних існуючих та підведених до наших підрозділів мереж і цим самим 

забезпечується їх повноцінне функціонування. Постачання теплової енергії у інший спосіб не існує. Крім цього, Замовник здійснює закупівлю послуг згідно 

предмета закупівлі в Учасника у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, а саме з урахуванням підключення 

відповідних технологічних мереж споживача (Замовника) безпосередньо до мереж учасника, та за умови затверджених тарифів на надання послуг для даного 

постачальника. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі розрахункової цифри за 

даним тарифом на теплову енергію та розрахункової кількості ГКал в натуральних показниках. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної потреби на 2022 рік, що склало 

2000 Гкал 

Процедура закупівлі: Згідно абз. 4 п. 2, ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується переговорна (скорочена) процедура закупівлі. 
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