
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  

переговорної процедури "Послуги з розподілу електричної енергії у 2021 році" 

відповідно до вимог Постанови КМУ № 710 від 11 жовтня 2016 р. (зі змінами) 

 

Ідентифікатор закупівлі в системі ПроЗорро: UA-2021-01-19-003434-c 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються відповідно до 

вимог: 

- Закону України "Про ринок електричної енергії";  

- Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 "Про затвердження 

Правил роздрібного ринку електричної енергії"; 

- Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 2369 від 09.12.2020; 

- технічного договору та Публічного договору постачальника послуг з розподілу 

електроенергії. 
 

Розмір бюджетного призначення визначено згідно з установленим порядком. 

 

Очікувану вартість закупівлі визначено за результатами проведення переговорів з 

ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" шляхом множення орієнтовного (планового 

максимального) обсягу  надання послуг – 600 000 кВАр*год на тариф – 0,449136 грн. з ПДВ.  

Таким чином, очікувана вартість становить 269 481,60 грн. з ПДВ. 

 

Наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі згідно з абзацом 

четвертим пункту 2) частини другої статті 40 Закону: "2) якщо роботи, товари чи послуги 

можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за 

наявності одного з таких випадків": відсутність конкуренції з технічних причин.  

На офіційному веб-сайті АМКУ розміщено РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ 

МОНОПОЛІЙ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ. 

Згідно із записом № 70 станом на 31.12.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (Код ЄДРПОУ 41946011, М. КИЇВ, ВУЛ. 

НОВОКОНСТЯНТИНІВСЬКА, БУД. 20, 04080, Вид господарської діяльності, що 

провадиться суб’єктом господарювання: РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ТЕРИТОРІЯ 

М. КИЄВА, А ТАКОЖ ЧАСТКОВО ТЕРИТОРІЯ БОРИСПІЛЬСЬКОГО, 

КИЄВОСВЯТОШИНСЬКОГО, ВИШГОРОДСЬКОГО, БРОВАРСЬКОГО РАЙОНІВ, 

КОНЧА-ЗАСПА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПООБ’ЄКТНИЙ ПЕРЕЛІК СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ) ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 

13.11.2018 № 1411) є суб'єктом природної монополії щодо розподілу електричної енергії на 

території м. Києва.  


