
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-09-17-010851-a 

 

Найменування замовника: Управління молоді та спорту Маріупольської міської ради 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02933345 

Місцезнаходження замовника: Україна, Маріуполь, 87515, Донецька область, вул. 
Архітектора Нільсена,б.35а 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж 
об’єкту «Льодова арена» з басейном по вул. Волгоградській у 
Лівобережному районі м. Маріуполя 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:65320000-2: Експлуатація електричних установок 

 

Hазва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)  

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуги з нестандартного 
приєднання до 
електричних мереж 
об’єкту «Льодова арена» з 
басейном по вул. 
Волгоградській у 
Лівобережному районі м. 
Маріуполя 

ДК 021:2015: 65320000-
2 — Експлуатація 
електричних установок  

1 послуга  Україна, м. 
Маріуполь, 87500, 
Донецька область, 
вул. Волгоградська,1  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Аванс  15  Робочі  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   2435880 UAH  
Інформація про учасника (учасників): 
 

Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг 

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР 
або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

АТ«ДТЕК Донецькі 
електромережі»  

00131268  84302, Україна, Донецька 
область, м. Краматорськ, 
вулиця Комерційна, 
будинок 8  
 
(0626) 412481  

2 435 880 UAH 
з ПДВ  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Відсутність конкуренції з технічних причин 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі 
Відповідно п.2 ч.2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 N 114-IX (із змінами): 
переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток, у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких 
випадків, зокрема, відсутності конкуренції з технічних причин. Закон України «Про ринок електричної енергії» 
від 13.04.2017 р. № 2019-VIII (далі-Закон) визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування 
ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-
продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної 
енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на 
постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. 
Пунктом 72 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що Регулятором на ринку 
електричної енергії є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі- НКРЕКП). До повноважень Регулятора належить в тому числі ліцензування 
господарської діяльності у сфері електроенергетики відповідно до вимог закону та контроль за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності, затвердження методик (порядків) 
формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердження кодексів розподілу та 
систем передачі та інше. Згідно з п.56 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідальність за 
безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і 
забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на 
розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення 
енергоефективності покладається на юридичну особу - оператора системи розподілу (далі ОСР). У свою чергу, 
відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» послуга з приєднання 
електроустановок замовника до системи передачі та системи розподілу є платною послугою та надається 
оператором системи передачі або оператором системи розподілу відповідно до договору про приєднання. Згідно 
з п. 2.1 Розділу ІІ Кодексу систем розподілу затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 
електрифікація - виконання ОСР (оператором систем розподілу) комплексу заходів з будівництва та введення в 
експлуатацію нових електричних мереж (повітряних чи кабельних мереж, підстанцій, розподільних пристроїв 
тощо) для електрозабезпечення території мікрорайону/кварталу, вулиці у встановленому законодавством про 
регулювання містобудівної діяльності порядку. Оператором системи розподілу на території Донецької області 
згідно з пунктом 115 Зведеногопереліку суб’єктівприродних монополій (перелік розміщений на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (https://data.gov.ua/dataset/b9b1752e-92fc-4277-8f0d-227c40da2eda),є 
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»,(код ЄДРПОУ 00131268, Донецька область, м.Краматорськ, вул. 
Комерційна, буд.8, 84302), якому відповідно до виданої ліцензії (Постанова №1532 від 27.11.2018р.) надано 
право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Маріупольського, 
Нікольського, Мангушського, Авдіївського, Олександрівського, Волноваського, Мар'їнського, Покровського, 
Селидівського, Великоновоселівського, Торецького, Дружківського, Слов'янського, Костянтинівського, 
Добропільського, Криворізького, Лиманського, Бахмутського та Краматорського районів Донецької області. 
Крім того, плата за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу визначається відповідно 
до Кодексу систем розподілу, законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Методики 
(порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою 
НКРЕКП від 18 грудня 2018 р. № 1965. Відповідно до зазначеної Методики постановою НКРЕКП від 22.11.2019 
р. № 2461 «Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну 
частину приєднання на 2020 рік» для операторів системи розподілу затверджено ставки плати за нестандартне 



приєднання на 2020 рік. У Додатку 7 до вказаної постанови затверджено ставки плати за нестандартне 
приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу оператора системи розподілу 
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» (Маріупольський РЕМ). Таким чином, у межах території, на якій 
розташований об’єкт для приєднання і відповідні електроустановки здійснює свою діяльність єдиний оператор 
системи розподілу - АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»,(код ЄДРПОУ 00131268), що свідчить про наявність 
підстав для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.2 ч.2 статті 40 Закону України «Про 
публічні закупівлі», виходячи з того що роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, зокрема, відсутність 
конкуренції з технічних причин. У зв’язку з вищевикладеним, а також зважаючи на відсутність конкуренції з 
технічних причин, і як наслідок відсутність можливості надати (виконати) послуги нестандартного приєднання 
до електричних мереж системи розподілу за адресою:по вулиці Волгоградській у Лівобережному районі 
м.Маріуполя, іншою організацію, окрім АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»Управлінню молоді та спорту 
Маріупольської міської ради необхідно укласти договір з АТ «ДТЕК Донецькі електромережі». 


