
Інформація щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі розміру бюджетних призначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

Закупівля за процедурою закупівля без використання електронної системи, 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 
2022 р. № 1178. 

 
Замовник: Ізмаїльське управління водного господарства 
Місцезнаходження  замовника: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Єдності 87А 
Код ЄДРПОУ: 01034202 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-17-011338-a 
Назва предмету закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії (ДК 
021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії) 
КЕКВ 2273 
Очікувана вартість закупівлі – 2247176.40 Гривня (з ПДВ) 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік. 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Обсяг розподілу електричної енергії на 2023 рік становить 2 303 355 
кВт*год.  Очікувана вартість закупівлі розрахована відповідно   до постанови 
НКРЕКП від 17.12.2021р. №2603 «Про встановлення тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії. 

Обсяг надання послуг із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії на 2023 рік становить 1555740 кВАр*год  

Ціна цього Договору становить 2 247 176 грн. 40 коп, у тому числі: 
ПДВ 374529 грн. 40 коп. (ціна Договору визначається з урахуванням вимог 
Податкового Кодексу України).  

Ціна за одиницю послуги з розподілу електричної енергії  визначена 
згідно з тарифами, які встановлюються Регулятором відповідно до 
затвердженої ним методики на дату укладання цього Договору про 
закупівлю. Ціна за одиницю послуги з розподілу електричної енергії  може 
змінюватися у зв’язку із змінами складових витрат, які впливають на її 
формування.  

Фактична вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії визначається відповідно до Методики обчислення плати 
за перетікання реактивної електричної енергії, затвердженої Наказом 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2018                 
№ 87 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 
2018 р. за № 392/31844.      



Очікуваний обсяг надання послуг із забезпечення перетікань 
реактивної електричної енергії визначається за фактичними даними наданих 
послуг у аналогічному періоді попереднього року. У разі, якщо фактичне 
значення обсягу наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії у попередньому періоді дорівнює 0 (нуль), а також для 
нового споживача, очікуваний обсяг надання послуг визначається як добуток 
очікуваного обсягу споживання активної електричної енергії у відповідному 
періоді та нормативного тангенсу навантаження, який дорівнює 0,8. 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу 
Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», обрано метод 
розрахунку очікуваної вартості товару/послуг, щодо яких проводиться 
державне регулювання цін і тарифів: 

Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться 
державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших 
нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на 
здійснення державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як 
добуток необхідного обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої 
відповідним нормативно-правовим актом, що розраховується за такою 
формулою: ОВрег = V * Цтар, де:  

ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких 
проводиться державне регулювання цін і тарифів; 

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується; 
        Цтар -   ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена 
відповідним нормативно-правовим актом. 

Ціна (тариф) на розподіл та перетікання електричної енергії 
визначається у встановленому законодавством порядку та затверджується 
постановою НКРЕКП. Інформація про діючий тариф на послуги з розподілу 
та перетікання електричної енергії розміщується на офіційному                          
веб-сайті https://www.dtek-oem.com.ua. 

Період надання послуг з 01.01.2023 по 31.12.2023 року. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: Згідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником у 
випадку якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у разі відсутності 
конкуренції з технічних причин. Відповідно до абзацу другому ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 року № 1682-III 
природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту 
на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції 

https://www.dtek-oem.com.ua/


внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним 
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення 
обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами 
природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими 
товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку 
менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші 
товари (послуги). Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться 
Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів 
природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг, а в інших сферах, у яких діють суб’єкти 
природних монополій, – національними комісіями регулювання природних 
монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що 
здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. 
Разом з цим, пунктом 7 Порядку складання та ведення переліку суб'єктів 
природних монополій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 28.11.2012 року № 874-р, встановлено, що зведений 
перелік суб'єктів природних монополій розміщується на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua).  

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (00131713) включено до 
зведеного переліку суб’єктів природних монополій з розподілу та 
перетікання електричної енергії (№54), на території Одеської області згідно з 
постановою НКРЕКП від 06.11.2018 № 1345 (в редакції змін, які було внесені 
постановою НКРЕКП від 30.09.2020 № 1796). Відповідно до п.78 ст.1 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 року № 2019-VIII 
«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». Відповідно до абзацу 
сьомому ч. 1 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» послуги з 
розподілу електричної енергії надають суб’єкти природних монополій. 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), складає та веде реєстр 
суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у 
сферах енергетики та комунальних послуг, в т.ч. і діяльність з розподілу 
електричної енергії (згідно постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку 
складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій» від 
19.10.2017 № 1268 (в редакції змін від 31.05.2019 № 876).  

Суб’єкт господарювання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
(00131713) провадить діяльність з розподілу та перетікання електричної 



енергії на території Одеської області. Виходячи з вищезазначеного, не 
укладання або несвоєчасне укладання договорів з вищезазначеним 
підприємством призведе до припинення (обмеження) постачання 
електроенергії та може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій, 
паралізує роботу органу місцевого самоврядування. Документи, що 
підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: − Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року                
№ 922-VIII; − Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 
року № 2019-VIII; − Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 
року № 1682-III; − Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312                              
«Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії». 
Нормативно-правові акти: 
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-

VIII; 
- Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених 

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та 
комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; 

- Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 № 310; 

- Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 
14.03.2018 № 309 

- Інші нормативно- правові акти. 
 


