
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ НА 

ЗАКУПІВЛЮ: КОД ДК 021:2015: 65310000-9 – РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДО 

ОГОЛОШЕННЯ UA-2022-01-05-003977-c 

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 41).  

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-

VIII розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії від 

електроустановок виробників електричної енергії або 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 НКРЕКП. Господарська діяльність з 

розподілу (передачі) електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії 

за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. ПрАТ 

«Волиньобленерго» як оператор системи, який здійснює розподіл  електричної енергії 

безпосередньо до електроустановок споживача, отримує плату за послуги з розподілу 

електричної енергії.  Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, 

які встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.  

Враховуючи наявність чинних договорів споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, а також те, що відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про природні 

монополії» від 20.04.2000 р. №1682-III (із змінами і доповненнями),  інформації, розміщеної на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amcu.gov.ua, (зведений 

перелік суб’єктів природних монополій) та інформацію, наведену у Ліцензійному реєстрі 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг ПрАТ «Волиньобленерго» є суб’єктом природних монополій на території Волинської 

області у сфері розподілу електричної енергії відповідно до постанови НКРЕКП від 27.11.2018 

р. № 1535, відсутність конкуренції з технічних причин щодо розподілу електричної енергії 

(закупівля послуг з розподілу електричної енергії може бути запропонована лише ПрАТ 

«Волиньобленерго» як єдиному можливому оператору системи розподілу, ліцензія якого 

обмежуються територією Волинської області) тендерним комітетом було прийнято рішення 

про застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 

40 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 р. (далі Закон), а саме: 

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 

суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, у тому числі через відсутність 

конкуренції з технічних причин, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено 

лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

Під час обговорення розглянуто умови закупівлі: 

Найменування предмета закупівлі: «РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» - код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – «КОД 

ДК 021:2015: 65310000-9 – РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»  . 

- Ціна договору: 235 031,35 грн. (Двісті тридцять п’ять тисяч тридцять одна гривня 35 коп.) з 

ПДВ. 

- Вартість послуги з розподілу електричної енергії 1 кВт. год. – 1,22404 грн. з ПДВ.( згідно 

постанови НКРЕКП № 2592 від 17.12.2021 року ІІ клас напруги) 



- Обсяг розподіленої електричної енергії на 2022 рік в кількості 177700 кВт.год.. 

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 235 031,35 грн. (Двісті тридцять п’ять тисяч 

тридцять одна гривня 35 коп.) з ПДВ. 

Місце поставки: 43000, Україна, Волинська область, межа балансової належності 

об’єктів Головного управління які розташовані за адресами: 

 

 

№ п/п 

 

 

Адреси об’єктів 

 

Кількість, кВт/год на 2022 рік 

1 м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10в 21000 

2 м. Луцьк, вул. Ковельська, 128 6000 

3 м. Луцьк, вул. Островського, 16 1200 

4 м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10 28300 

5 м. Устилуг (вагончик), Володимир-

Волинський район 
6400 

6 м. Володимир-Волинський, вул. Кобзарська, 

3 
5300 

7 смт. Іваничі, вул. Перемоги, 61 6500 

8 м. Горохів, вул. Берестецька, 5 4900 

9 м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська 

(Чапаєва), 1 
5700 

10 м. Ківерці, вул. Вишневецького, 13 8000 

11 м. Ковель, вул. Грушевського, буд. 98а 4200 

12 смт. Локачі, вул. Горєлова, 27а 6000 

13 смт. Любешів, вул. Маяковського, 4 10000 

14 с. Дольськ (вагончик), Любешівський район  2400 

15 м. Любомль, вул. Брестська, 55 6900 

16 смт. Шацьк, вул. Шковороди, 78 6000 

17 с. Піща (вагончик), Шацький район 1200 

18 м. Нововолинськ, вул. Сокальська, буд. 28 4900 

19 смт. Маневичі, вул. Комарова, 36 10800 

20 смт. Ратне, вул. Нова, 86 7700 

21 с. Доманово (вагончик), Ратнівський район 5400 

22 м. Рожище, вул. Гагаріна, 42 6500 

23 смт. Стара Вижівка, вул. Брідківська, 6 4800 

24 смт. Турійськ, вул. Дубівська, 3 7600 

Разом: 177700 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної 

методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 

18.02.2020 № 275 методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних 

ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет 

у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі 

розміщені на сайті https://prozorro.gov.ua ". 

 

https://prozorro.gov.ua/?fbclid=IwAR0Dkc11oSW0qvUTW7klzmVtgsHDkPSjqctjw6INZV4lgDQmrt80rvtlcTU

