
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код 

згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - юридичні особи, які є підприємствами, 

установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної 

громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної 

енергії (ТВВ «Білоцерківська філія Академії ДПтС»)) 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-14-005734-a  

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно до ч. 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі якщо відсутня конкуренція з технічних причин, яка має 

бути документально підтверджена замовником. Згідно з пунктом 7 Порядку складання та ведення 

зведеного переліку суб’єктів природних монополій, затвердженого Розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року №874-р, зведений перелік суб’єктів 

природних монополій розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті 

Антимонопольного комітету України. Згідно норм Закону України «Про ринок електричної енергії» 

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 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії», до 

сфери діяльності природних монополій віднесено зокрема, розподіл електричної енергії. 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"є суб’єктом 

господарювання, що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії у межах місць 

провадження господарської діяльності, а саме на території ТЕРИТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, А 

ТАКОЖ ЧАСТКОВО ТЕРИТОРІЯ М. КИЄВА, ЧЕРКАСЬКОЇ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (ПООБ’ЄКТНИЙ ПЕРЕЛІК СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ) ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 08.11.2018 № 1382. ПАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» як постачальник послуг з розподілу електричної енергії 

у межах місць провадження господарської діяльності є природний монополіст внесений до Зведеного 

переліку природних монополій під № 71.  

Очікувана вартість предмета закупівлі: 74 142,95 грн з ПДВ 

6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

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

послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018 року № 1175, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу 

22.12.2021 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі — НКРЕКП), затвердила ряд постанов, якими змінено тарифи на розподіл 

природного газу на 2022 рік. Постанови набирають чинності та тарифи починають діяти з 

01.01.2022/кг.  

№ Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу 

електричної енергії 

Регламентуючий документ: 

Постанова НКРЕКП 



1 клас напруги, 

грн/МВт·год (без 

урахування 

податку на додану 

вартість) 

2 клас напруги, 

грн/МВт·год (без 

урахування податку 

на додану вартість) 

№ дата 

1 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

214,91 878,60 2599 17.12.2021 

 


