
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2022-08-11-006896-a 

 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬОДОВА 
АРЕНА" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 39049813 

Місцезнаходження замовника: вул. Відоняка, буд. 11 А, м. Калуш, Івано-Франківська область, 
77300, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії 

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

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі  

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 

274370 кіловат  вул. Відоняка, буд. 
11 А, м. Калуш, 
Івано-Франківська 
область, 77300, 
Україна  

до 31 грудня 
2022  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Обласний бюджет  1004194.2 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 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  

00131564  76014, Україна, Івано-
Франківська область, 
місто Івано-Франківськ, 
ВУЛИЦЯ 
ІНДУСТРІАЛЬНА 
будинок 34  
 
+380342520527  

1 004 194.20 
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 ст. 45 Законом України «Про ринок електричної енергії» розподіл електричної енергії 
здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню 
відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на 
недискримінаційних засадах відповідно до цього закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Згідно статті 5 Закону України «Про 
природні монополії» даним законом регулюється діяльність субʼєктів природних монополій у таких сферах, 
зокрема розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 
АТ «Прикарпаттяобленерго» є монополістом з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами (ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ станом на 30.06.2022). 
Згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 16.11.2018 р №1443 АТ «Прикарпаттяобленерго» видано ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а 
саме на території Івано-Франківської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 
перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з 
якими укладені відповідні договори згідно з законодавством). 
Беручи до уваги вище наведене та специфіку послуг відсутня конкуренція серед виконавців, які можуть 
надавати послуги з розподілу електричної енергії та у зв’язку з необхідністю здійснити закупівлю зазначених 
послуг, Уповноваженою особою було прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, 
відповідно до пп.3 п. 2 ч. 2, ст. 40 «Про публічні закупівлі», через відсутність конкуренції з технічних причин на 
відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи. 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір

(за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками)

м. Калуш «11» серпня 2022 року
♦

1 .Найменування замовника. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ’’ЛЬОДОВА АРЕНА’’
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 39049813
2.1. Категорія замовника. Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади
3. Місцезнаходження замовника. 77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. 
Відоняка, буд. 11 А
З"1. Вид предмета закупівлі: Послуга
4. Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з розподілу електричної енергії
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ДК 021-2015- 
65310000-8 - Розподіл електричної енергії
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 274370 кВт
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 77300, Україна, Івано- 
Франківська область, м.Калуш, вул.Відоняка, 11а
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. До 31Л2.2022 року 
8-1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Надання послуг Післяоплата ЗО Календарні 100

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким проведено переговори. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 
учасника (учасників), з яким проведено переговори. 00131564
10.1. Джерело фінансування. Кошти обласного бюджету
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 
учасника (учасників), з яким проведено переговори, телефон, телефакс. Україна, 76014, 
Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, 
будинок 34. Контактна особа - БУБЕН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, тел. 
+380342520527, kanc@oe.if.ua
12. Ціна пропозиції: 1004194,2 грн. з ПДВ
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «2. Переговорна процедура закупівлі 
застосовується замовником як виняток у разі: 2) відсутність конкуренції з технічних причин, 
яка має бути документально підтверджена замовником».
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування процедури закупівлі).
Відповідно до ст. 45 Законом України «Про ринок електричної енергії» розподіл електричної 
енергії здійснюється оператором системи розподілу. Діяльність з розподілу електричної 
енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Оператор системи розподілу 
надає послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах відповідно до 
цього закону, кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії. Згідно статті 5 Закону України «Про природні 
монополії» даним законом регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у таких 
сферах, зокрема розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими

mailto:kanc@oe.if.ua


(локальними) електромережами. AT «Прикарпаттяобленерго» є монополістом з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК 
СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ станом на 30.06.2022). Згідно постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 16.11.2018 р №1443 AT «Прикарпаттяобленерго» видано ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з розроділу електричної енергії у межах місць 
провадження господарської діяльності, а саме на території Івано-Франківської області в 
межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або 
господарському віданні (щодо державного або комунального майна) AT 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та електричних мереж інших власників, які приєднані до 
мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

Беручи до уваги вище наведене та специфіку послуг відсутня конкуренція 
серед виконавців, які можуть надавати послуги з розподілу електричної енергії та у зв’язку з 
необхідністю здійснити закупівлю зазначених послуг, Уповноваженою особою було 
прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до пп.З п.
2 ч. 2, ст. 40 «Про публічні закупівлі», через відсутність конкуренції з технічних причин на 
відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи.

Беручи до уваги потребу у проведенні даної закупівлі на 2022 р., Уповноважена особа 
вирішила: укласти договір щодо закупівлі ДК 021-2015-65310000-8 - Розподіл електричної 
енергії (Послуги з розподілу електричної енергії) з учасником ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на суму 1004194,2 гри.
3 ПДВ

Уповноважена особа

Директор Якимчук Назарій Ігорович

4 *


