
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
1. Назва предмета 

закупівлі 
Послуги з розподілу електричної енергії (ДК 021:2015 65310000-

9 Розподіл електричної енергії) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Переговорна 
процедура, скорочена, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-12-

007717-b) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про природні 
монополії» від 20.04.2000 № 1682-III регулюється діяльність 
суб’єктів природних монополій у таких сферах: розподілу 
електричної енергії. 
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні 
монополії» від 20.04.2000 № 1682-III 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, в 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. 
Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій, розміщеного на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua), 
встановлено, що АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій 
на території Дніпропетровської області в межах розташування 
системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності 
або господарському віданні (щодо державного або комунального 
майна) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та електричних мереж 
інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими 
укладені відповідні договори згідно з законодавством). 
Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) (http://www.nerc.gov.ua), 
встановлено, що АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
має ліцензію на провадження господарської діяльності  з 
розподілу електричної енергії у межах місць провадження 
господарської діяльності. 
У зв’язку з вищевикладеним послуги з розподілу електричної 
енергії можуть бути надані виключно АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у зв’язку з відсутністю конкуренції з 
технічних причин.  
Документи, що підтверджують наявність умов застосування 
переговорної процедури закупівлі: ліцензія, видана на підставі 
Постанови НКРЕКП від 16.11.2018 №1440; інформація щодо 
перевірки суб’єктів природних монополій на офіційному веб-

сайті Антимонопольного комітету України 
http://www.amc.gov.ua. 

З технічних причин послугу з розподілу електричної енергії для 



потреб Замовника може бути забезпечено тільки Учасником. 
3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Орієнтовний обсяг споживання електроенергії становить 187955 

кВт*год,  очікувана вартість закупівлі – 157 506,00 грн. 

 


