
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі переговорної процедури закупівлі ДК 

021:2015 код 65310000-9 - Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної 

енергії, послуги з компенсації перетікання реактивної електричної енергії) (оголошення UA-

2020-12-28-002388-b)  

 

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 13.11.2018 №1414 (зі змінами та доповненнями) «Про видачу 

АТ «Вінницяобленерго» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензії з передачі 

електричної енергії місцевим (локальним) електричними мережами і постачання електричної 

енергії за регульованим тарифом» (зі змінами та доповненнями), видано Акціонерному товариству 

«Вінницяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130694) ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, 

зокрема на території Вінницької області в межах розташування системи розподілу електричної 

енергії, що перебуває у власності Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» та 

електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні 

договори згідно із законодавством). На теперішній час, АТ «Вінницяобленерго» включено до 

Реєстру суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (вказаний реєстр розміщено на офіційному сайті 

НКРЕКП). Також на вказаному сайті розміщено Реєстр суб’єктів природних монополій, які 

проводять діяльність у сферах енергетики, станом на 30.11.2020 до вказаного реєстру також 

включено АТ «Вінницяобленерго» із визначенням території здійснення ним господарської 

діяльності, а саме територія Вінницької області, а також частково територія Київської, 

Житомирської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії відповідно до 

постанови НКРЕКП від13.11.2018 № 1414). Крім того, на офіційному сайті Антимонопольного 

комітету України розміщено Зведений перелік суб’єктів природних монополій. Станом на 

31.10.2020 до якого також включено АТ «Вінницяобленерго» із територією діяльності суб’єкта 

природних монополій, а саме територія Вінницької області, а також частково територія Київської, 

Черкаської та Житомирської областей (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії 

відповідно до постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1414). Враховуючи вищевикладене, та п. 2 ч. 2 

ст. 40 Закону (відсутність конкуренції з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого 

договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, у замовника виникає 

необхідність закупівлі послуг з розподілу електричної енергії та компенсації перетікання реактивної 

електричної енергії (ДК 021:2015 - 65310000-9 – Розподіл електричної енергії), за переговорною 

процедурою закупівлі.  

Враховуючи монопольне становище АТ «Вінницяобленерго» за відсутності альтернативи 

вибору, ВТЕІ КНТЕУ оприлюднив повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за 

результатами переговорної процедури закупівель з АТ «Вінницяобленерго». Технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікувана вартість предмета 

закупівлі були визначені під час проведення переговорів з АТ «Вінницяобленерго». 


