
Обгрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості 

предмета закупівлі Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  

65310000-9 – розподіл електричної енергії.  

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-009890-b 

 

Вид/ процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена). 

Обсяг закупівлі: 1 послуга (560000,00 кВт*год) 

Орієнтовна сума: 709349,76 грн з ПДВ. 

Орієнтовний строк надання послуги: протягом 2022 року.  

 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»   окремими законами України 

визначаються особливості здійснення закупівлі електричної енергії. Електроенергію як товар 

за вільними цінами  неможливо закупити без укладення окремого договору на послуги з 

розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП. За даними відкритого 

реєстру ліцензіатів НКРЕКП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", 

ЄДРПОУ 23399393, має  ліцензію на здійснення послуг з розподілу електроенергії  (постанова 

НКРЕКП від 02.11.2018 № 1334, дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності з 

01.01.2019).  

Документальним підтвердженням підстави для застосування переговорної процедури 

закупівлі, що підтверджує винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, 

конкурентну процедуру закупівлі, є Зведений перелік суб’єктів природних монополій за 

станом на 21.12.2021 року, розміщений на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням: 

https://amcu.gov.ua/zvedenij-perelik-subyektiv-prirodnih-monopolij. 

 Електричні мережі Замовника підключені до загальної електромережі АТ 

«Миколаївобленерго», код за ЄДРПОУ 23399393. За результатом пошуку за станом на 

21.12.2021 у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій за кодом ЄДРПОУ 23399393, 

АТ «Миколаївобленерго» є монополістом з розподілу електричної енергії у Миколаївській 

області. Враховуючи вищевикладене, керуючись  пунктом 2 частини другої  статті 40 Закону 

(абзац 3), згідно з яким в разі відсутності конкуренції  з технічних причин на відповідному 

ринку договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником за відсутності 

при цьому альтернативи, також враховуючи стислі строки,  застосовується скорочена 

переговорна процедура закупівлі. 

Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2602 встановлено тариф на послугу з розподілу 

електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» для споживачів 2 класу напруги у розмірі 

1,05558 грн/кВт*год (без урахування податку на додану вартість), що з урахуванням ПДВ 

становить 1,266696 грн з ПДВ за 1 кВт*год. Запланована кількість споживання електричної 

енергії становить 560000 кВт*год. 

Таким чином, орієнтовна сума закупівлі послуги з розподілу електричної енергії на             

2022 рік: 

 560000,00 кВт*год * 1,266696 грн = загальна орієнтовна сума  709349,76 грн (сімсот 

дев’ять тисяч триста сорок дев’ять грн 76 коп), у т.ч. ПДВ 118224,96 грн 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-23-009890-b

