
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі - Розподіл електричної енергії 

(в т. ч. перетікання реактивної енергії) 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 

34654458; адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про проведення 

закупівлі послуг з розподілу електричної енергії (в т. ч. перетікання реактивної енергії) за переговорною 

процедурою (скороченою) закупівлі. 

Закупівля за переговорною процедурою (скороченою) «Розподіл електричної енергії (в т. ч. перетікання 

реактивної енергії)», за КЕКВ 2273 Оплата електроенергії, код національного класифікатора України ДК 

021:2015:65310000-9 «Розподіл електричної енергії» (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-23-019710-c). 

Очікуваний обсяг розподілу електричної енергії: 165000 кВт⋅год 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 306 415,89 грн. 

Період доставки : до 31 груд. 2022 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

 Надійність (безперервність) електропостачання; 

З метою організації відповідних умов праці та забезпечення невідкладних потреб Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів на 2022 рік існує потреба у закупівлі електричної енергії в обсязі 165000 кВт⋅год. 

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

розподілу із ліцензованим постачальником, визначеним НКРЕКП, для укладення такого договору необхідно 

провести переговорну процедуру та внести відповідні зміни до річного плану закупівель Деснянського 

басейнового управління водних ресурсів (далі – РПЗ).  

Розподіл електричної енергії (в т. ч. перетікання реактивної енергії) за кодом ДК 021:2015-65310000-9 Розподіл 

електричної енергії: 

Правові засади функціонування ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про ринок 

електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. Відповідно до даного Закону, розподіл електричної 

енергії — це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної 

енергії aбo електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім 

постачання електричної енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу 

(суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються HKPEKП. Відповідно до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова HKPEKП від 27.12.2017 № 

1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування 

об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності 

ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мережі ліцензіата. При цьому, 

територія провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом із 

зазначенням переліку адміністративно-територіальних одиниць затверджується постановою HKPEKП про 

видачу відповідної ліцензії по кожному постачальнику. Враховуючи вищезазначене, на кожній окремій території 

діє лише один розподільник, з яким споживачі (у тому числі бюджетні установи та організації) можуть укласти 

договір на розподіл електричної енергії за регульованим тарифом. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 

Закoну України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме 

відсутність конкуренції з технічних причин, Замовником може застосовуватись переговорна процедура як 

виняток. AT «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» займає монопольне становище на ринку з розподілу електричної енергії 

на території Чернігівської області та м. Чернігова. Також, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України зазначено зведений перелік суб’єктів природних монополій України станом на 30.11.2021, яким 

визначено AT «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що займає монопольне (домінуюче) становище по наданню послуг з 

розподілу електроенергії в межах місцезнаходження замовника. Отже, дані послуги можуть бути надані лише 

певним виконавцем, інша альтернатива відсутня. Тому, договір про закупівлю послуг з розподілу електроенергії 

може бути укладений лише з одним виконавцем. Документи, що підтверджують наявність підстав застосування 

переговорної процедури закупівлі:  

- Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 30.11.2021 року, оприлюднений на офіційному 

сайті AMKУ https://amcu.gov.ua ; - Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, станом на 03.12.2021, оприлюднено на офііційному сайті HKPEKП 

http://www.nerc.gov.ua ; - Постанова HKPEKП від 27.12.2017 N. 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергіі»;  



- Постанова HKPEКП від 13.11.2018 № 1434 «Про видачу ПАТ «Чернігівобленерго» ліцензії з розподілу 

електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії‘ місцевими (локальними) 

електричними мережами i постачання електричної енергії за регульованим тарифом;  

- Про внесення змін до постанови HKPEКП від 13.11.2018 № 1434 (постанова від 11.06.2019 № 1029).  

3 урахуванням вищевикладеного та враховуючи підстави застосування переговорної процедури закупівлі, а саме 

пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, Замовнику необхідно застосувати переговорну процедуру щодо Закупівлі, а 

відповідно до частини 7 статті 40 Закону Замовник у разі закупівлі електричної енергії має право застосувати 

переговорну процедуру закупівлі (скорочену) та укласти договір про закупівлю не раніше п’яти днів. 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії протягом 2022 року. 

Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2614 встановлено тариф на послугу з розподілу електричної енергії АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» для споживачів 2 класу напруги у розмірі 1,34570 грн/кВт*год (без урахування 

податку на додану вартість), що з урахуванням ПДВ становить 1,614840 грн з ПДВ за 1 кВт*год. Укладення 

договору з розподілу електричної енергії відбувається шляхом підписання заяви-приєднання до Публічного 

договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Таким чином, орієнтовна сума 

закупівлі з розподілу електричної енергії за встановленим тарифом становитиме 306 415,89 грн з ПДВ (165000 

кВт*год*1,614840 грн + 15% на реактив.енер.). 

 


