
Інформація щодо проведення закупівель 
№п/п Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  

1. 65310000-9 “ 

Розподіл 

електричної енергії 

” 

144 563,11 Для безперервного розподілу електричної енергії в  КНП « Київський міський клінічний  

онкологічний центр».  

 

Обсяги закупівлі визначені  згідно обсягів розподілу   електричної енергії в минулі 

періоди. 

 

Приватне Акціонерне Товариство «ДТЕК Київські Електромережі» здійснюють 

розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу електричної енергії за 

регульованим тарифом в м. Києві, у межах розташування власних місцевих (локальних) 

електромереж і включено до переліку суб’єктів природних монополій м. Києва на ринку 

розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами 

 

Очікувана ціна закупівлі відповідно до обсягів розподілу за попередній період та діючих 

тарифів 

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Закон України «Про 

електроенергетику», та  реєстру суб’єктів природних монополій у сферах розподілу 

електричної енергії, що розміщений на офіційному інтернет-сайті НКРЕКП 

(http://www.nerc.gov.ua) станом на 31.01.2021 року, а також відповідно до Зведеного 

переліку суб'єктів природних монополій, що розміщений на офіційному інтернет-сайті 

Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua.) станом на  31.10. 2021 

року ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ: 41946011, 

місцезнаходження: М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОНСТЯНТИНІВСЬКА, БУД. 20) належить 

до суб’єктів природних монополій в галузі надані послуг з розподілу електричної енергії 

на території м. Києва, (пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії) 

відповідно до постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1411. ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ: 41946011, місцезнаходження: М. КИЇВ, ВУЛ. 

НОВОКОНСТЯНТИНІВСЬКА, БУД. 20) має право проводити ліцензовану діяльність у 

сфері надані послуг з розподілу електричної енергії. Постановою НКРЕ від 09.03.2021р. 

№2369 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням стимулюючого регулювання», 

для ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» встановлено відповідний тариф на 

Переговор

на 

процедура 



рівні 0,4491 грн за 1 кВт. Год (з ПДВ). Не укладання договору з ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» призведе до припинення постачання електричної енергії за 

адресою вул. Верховинна,69,м. Київ, та повного відключення електричної енергії 

 

Враховуючи те, що немає альтернативи в розподілі електричної енергії тендерним  

комітетом на підставі ч. 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі»  від 

25.12.2015р.  № 922- УІІІ в редакції  Закону  України від  19 вересня 2019 р. №114- ІХ 

прийняв рішення провести переговорну процедуру закупівлі. 

2. 09310000-5 

Електрична 

енергія. 

1 510 550,20 На виконання вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 

Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. № 

312 (далі – ПРРЕЕ), а також Закону України «Про публічні закупівлі», крім того: для 

забезпечення  безперервного (постійного) постачання електричної енергії   

Комунальному  некомерційному підприємству «Київський міський клінічний 

онкологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації).Інженер енергетик Предчук Р.К. повідомив,  що заклад 

являється соціальним об’єктом, споживач першої категорії, який працює в цілодобовому 

режимі не може бути обмеженим в постачанні електричної енергії, було прийнято 

рішення згідно діючого законодавства  терміново провести переговорну  процедуру  

закупівель  “Електрична енергія» з постачальником який надав нижчу ціну згідно  

Комерційної пропозиції . 

 

обсяги закупівлі визначені  згідно обсягів постачання  електричної енергії в минулі 

періоди. 

 

відповідність нормативним документам. Технічні, якісні характеристики предмета 

закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам 

діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають 

застосування заходів із захисту довкілля. 

 

очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до обсягів постачання за попередній 

період та діючих тарифів. 

 

Переговорна  процедура  закупівлі  “Електрична енергія“ (ДК 021:2015-09310000-5)  

проводиться  на підставі п. п.1, п.2, ст..40 Закону України, а саме: «Переговорна 

процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі, якщо було двічі 

Переговор

на 

процедура 



відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені 

замовником у тендерній документації». 

 

 

 

 

В.о.директора                                                                                                                                                                          О.М.Клюсов 

 

 

 

Заступника директора з економічних питань                                                                                                                       О.М.Клименко 


