
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-12-21-003741-c 

 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖКІВСЬКА 
ЛЬОДОВА АРЕНА" ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38475258 

Місцезнаходження замовника: Україна, м.Дружківка, 84205, Донецька область, 
вул.Севастопольська, буд. 5 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Розподіл 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 

Розподіл 
електричної 
енергії  

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

1450000 кіловат-
година  

Україна, м.Дружківка, 
84205, Донецька область, 
вул.Севастопольська, 5  

до 31 грудня 
2021  

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

Надання послуг   Аванс  5  Календарні  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   1074845.6 UAH  

Місцевий бюджет   1000000 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 



АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДТЕК 
ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  

00131268  84302, Україна, Донецька 
область, місто 
Краматорськ, ВУЛИЦЯ 
КОМЕРЦІЙНА будинок 8 
 
+380624578359  

2 074 845.60 
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. 
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону 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.  
Також, на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (посилання 
https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij) зазначено зведений 
перелік суб’єктів природних монополій України, яким визначено АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», 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. 


