
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-01-29-000511-c 

 

Найменування замовника: Комунальний заклад БІлоцерківської міської ради "Льодовий 
стадіон" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38286313 

Місцезнаходження замовника: Україна, Біла Церква, 09100, Київська область, вулиця 
Молодіжна 36 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної енергії 

 

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 
розподілу 
електричної 
енергії 

ДК 021:2015: 65310000-9 — 
Розподіл електричної енергії  

803755 Кіловат-
година  

Україна, Біла 
Церква, 09100, 
Київська область, 
вулиця Молодіжна, 
будинок 36  

до 31 грудня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Попередня оплата або авансові платежі здійснюються 
Споживачем/Замовником не пізніше ніж за 5 
календарних днів до початку розрахункового періоду з 
наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що 
проводиться відповідно до фактичного обсягу 
розподіленої електричної енергії протягом відповідного 
розрахункового періоду, остаточний розрахунок за 
надання послуги з розподілу електричної енергії за 
поточний розрахунковий період здійснюється 
Споживачем/Замовником протягом 5 робочих днів після 
закінчення розрахункового періоду.  

Пiсляоплата  5  Робочі 100  

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   499998 UAH  

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   228002 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 
платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 

ПрАТ "ДТЕК 
Київські Регіональні 
Електромережі"  

23243188  08132, Україна, Київська 
область, Вишневе, 
Київська, 2б  
 
+380444590740  

728 000 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 
Правові засади функціонування ринку електричної енергії України визначаються Законом України «Про ринок 
електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, а відповідно до даного Закону «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. 
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії 
(постанова НКРЕКП 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 мереж ліцензіата. 
При цьому, територія провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за регульованим 
тарифом із зазначенням переліку адміністративно-територіальних одиниць затверджується постановою НКРЕКП 
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. 
ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» займає монопольне становище на ринку розподілу 
електричної енергії на території Київської області і, відповідно, є єдиним надавачем послуг з розподілу 
електричної енергії, що підтверджує Зведений перелік суб’єктів природних монополій, який згідно частини 
другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» складається та ведеться Антимонопольним комітетом 
України відповідно до його повноважень (розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 
874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», 
зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 19.12.2012 року №2119/22431). 
ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» має ліцензію на право провадження господарської діяльності 
з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП №1382 від 08.11.2018р). 
У зв’язку з вищевикладеним послуги з розподілу електричної енергії можуть бути надані виключно ПрАТ 
«ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 
 
 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
1. Зведений перелік суб'єктів природних монополійу, який складається та ведеться згідно розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку 
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», зареєстрованого в Міністерстві 



юстиції України 19.12.2012 за №2119/22431. 
2. Ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП 
№1382 від 08.11.2018р). 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-01-29-001282-c 

 

Найменування замовника: Комунальний заклад БІлоцерківської міської ради "Льодовий 
стадіон" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38286313 

Місцезнаходження замовника: Україна, Біла Церква, 09100, Київська область, вулиця 
Молодіжна 36 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної 
енергії 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:65310000-9: Розподіл електричної енергії 

 

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 із 
забезпечення 
перетікань 
реактивної 
електричної енергії 

ДК 021:2015: 65310000-9 — 
Розподіл електричної енергії 

90630 Кіловар-
година  

Україна, Біла 
Церква, 09100, 
Київська область, 
вулиця Молодіжна, 
будинок 36  

до 31 грудня 2021 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  5  Робочі  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   100000 UAH  

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   20000 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 
платника податків та офіційно 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



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

ПрАТ "ДТЕК 
Київські Регіональні 
Електромережі"  

23243188  08132, Україна, Київська 
область, Вишневе, 
Київська, 2б  
 
++380444590740  

120 000 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 до Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312) послуги 
з компенсації перетікань реактивної електричної енергії надають виключно власник електричної мережі, до якої 
приєднана електроустановка замовника, - оператор системи розподілу, оператор системи передачі або основний 
споживач, власник технологічної мережі. Жоден інший суб’єкт господарювання не може надавати замовникові 
(споживачеві) зазначені послуги, крім власника мережі. Власником електричної мережі, до якої приєднана 
електроустановка замовника КЗ БМР "Льодовий стадіон", є оператор системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські 
Регіональні Електромережі». 
ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» займає монопольне становище на ринку розподілу 
електричної енергії на території Київської області і, відповідно, є єдиним надавачем послуг із забезпечення 
перетікань реактивної електричної енергії, що підтверджує Зведений перелік суб’єктів природних монополій, 
який згідно частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» складається та ведеться 
Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень (розпорядження Антимонопольного 
комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 
суб’єктів природних монополій», зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 19.12.2012 року 
№2119/22431). 
ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» має ліцензію на право провадження господарської діяльності 
з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП №1382 від 08.11.2018р). 
У зв’язку з вищевикладеним послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії можуть бути 
надані виключно ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» у зв’язку з відсутністю конкуренції з 
технічних причин. 
 
 
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 
1. Зведений перелік суб'єктів природних монополій, який складається та ведеться згідно розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку 
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.12.2012 за №2119/22431. 
2. Ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП 
№1382 від 08.11.2018р). 
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