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Станіславу ГАЙДЕРУ 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Від: заступника керівника управління – керівника відділу 

організаційного забезпечення Управління матеріально-технічного 

забезпечення та експлуатації Олега ОНИЩУКА. 

Стосовно: обґрунтування технічних та якісних характеристик предметів 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предметів 

закупівлі (послуги з розподілу електричної енергії та послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії). 

Суть справи:  
З метою забезпечення безперебійного енергопостачання адмінбудівлі 

Національного агентства, роботи Центру обробки даних та електроустановок 

необхідно здійснити відповідну процедуру закупівлі послуг з розподілу 

електричної енергії та послуг із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії. 

 02.12.2020 року оголошено відкриті щодо закупівлі електричної енергії 

(Товару). Додатково окрім закупівлі електричної енергії (Товару) перед 

укладенням договору з постачальником електричної енергії потрібно з 

Оператором системи розподілу (ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»), який 

є монополістом на території м. Києва укласти відповідний договір (додаткову 

угоду) на послуги  з розподілу (передачі) електричної енергії та додаткову 

угоду щодо закупівлі  послуг із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії. 

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів під 

час підготовки бюджетного запиту взято на підставі аналізу фактичного 

споживання електричної енергії в 2019 та 2020 роках. 

У 2019 та першій половині 2020 року балансоутримувачем адмінбудівлі 

було Мінекономіки, яке здійснювало оплату фактично використаної електричної 

енергії. За 2019 рік було спожито 1 014 336 кВт*год., у першій половині  

2020 року – до 500 000,00 кВт*год.  

 

Середньозважена ціна закупівлі електричної енергії у 2019-2020 роках, 

згідно даних Державного підприємства «Оператор ринку»: 

 

2020 рік 

Січень - 1 709,976 грн/МВт.год 
2019 рік 

Липень  – 1 977,132 грн/МВт.год 
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Лютий - 1 525,704 грн/МВт.год. 

Березень - 1 391,23 грн/МВт.год. 

Квітень - 1 669,476 грн/МВт.год. 

Травень - 1 497,732 грн/МВт.год. 

Червень - 1 515,636 грн/МВт.год 

Липень - 1 491,78 грн/МВт.год. 

Серпень - 1 590,336 грн/МВт.год 

Вересень - 1 782,696 грн/МВт.год. 

Жовтень – 1 585,956 грн/МВт.год. 

Листопад (20 днів) – 1 874,076 

грн/МВт.год 

Грудень -  

Серпень – 2 003,328 грн/МВт.год 

Вересень - 1 782,696 грн/МВт.год. 

Жовтень – 1 874,64 грн/МВт.год. 

Листопад – 1 641,06 грн/МВт.год. 

Грудень - 1 486,86 грн/МВт.год. 

 

 

Середньозважена ціна закупівлі у 2020 році склала 160,314527 коп/кВт·год  

Середньозважена ціна закупівлі у 2019 році склала 179,4286 коп/кВт·год 

 

Інформація про зміну тарифів на послуги з розподілу та послуги з передачі 

електричної енергії протягом 2020 року: 

№ 

з/ п 

Найменування   коп/кВт·год, з ПДВ 

1 Тариф на послуги з передачі 

електричної енергії: 

на І квартал 2020 року 

з 1 квітня 2020 року 

з 1 липня 2020 року 

з 1 серпня 2020 року 

з 1 жовтня 2020 року 

з 1 листопада 2020 року 

з 1 грудня 2020 року 

 

 

18,648 

18,648 

18,648 

28,828 

28,828 

28,828 

37,531 

2 Тариф на послуги з розподілу 

електричної енергії: 

на 1 квартал 2020 року 

з 1 квітня 2020 року 

з 1 липня 2020 року 

з 1 серпня 2020 року 

з 1 жовтня 2020 року 

з 1 листопада 2020 року 

з 1 грудня 2020 року 

 

 

34,003 

34,003 

34,003 

34,301 

34,301 

34,301 

34,301 

 

  

Враховуючи очікуваний обсяг споживання  електричної енергії у 2021 році 

(1 140 000 кВт*год. на рік.) та затверджені НКРЕКП тарифи на закупівлю послуг 

з розподілу електроенергії у 2021 році передбачено 512 015,04 грн. (враховуючи 

тариф, який буде діяти з 01.01.2021 року). 
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Тариф на послуги розподілу з 01 січня 2021 року становитиме  

44,9136 коп/кВт·год з ПДВ. 

 

На закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної 

енергії передбачено - 15 996,00 грн.  

Варість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

визначається Оператором системи розподілу, (Приватним акціонерним 

товариством «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») і коливається в межах  

0,081-0,1097 грн/ кВАр*год. 

Очікуваний обсяг надання послуг із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії  на січень-грудень 2021 р. становить  115 000 кВАр*год. 

Оскільки розподіл електричної енергії (передача електричної енергії 

місцевими (локальними) електромережами) відповідно до статті 5 Закону 

України «Про природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних 

монополій, це є підставою для застосування переговорної процедури закупівлі. 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» та Положення про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженим Указом Президента 

України від 10.09.2014 № 715, до повноважень НКРЕКП належить формування 

та ведення реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється 

НКРЕКП.  

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

ЄДРПОУ 41946011, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20 включено до 

реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у 

сфері енергетики, розміщеного на офіційному веб-сайті НКРЕКП 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_energo.pdf 

станом на 30.11.2020 року та здійснює розподіл електричної енергії на території 

м. Києва, а також частково території Бориспільського, Києво-Святошинського, 

Вишгородського, Броварського районів, Конча-Заспа Київської області 

(пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії) відповідно до 

постанови НКРЕКП від 13.11.2018 № 1411.  

Інформація про відповідні тарифи щодо послуг з розподілу зазначена на 

https://www.dtek-kem.com.ua/ua/services-tariffs, 

https://www.nerc.gov.ua/?id=57089  

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

займає, відповідно, монопольне становище на ринку з розподілу електричної 

енергії у місті Києві, що підтверджується інформацією в Зведеному переліку 

суб’єктів природних монополій станом на 31.10.2020 на офіційному сайті 

Антимонопольного комітету України 

https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-

files/%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC%20.pdf 

 Тому надання послуг з розподілу електричної енергії з технічних причин є 

неможливою від інших надавачів послуг. Наступними документами 

$`0@B@1|RTWUUs¢¤¡¤¡®¡¤¡± 

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_energo.pdf
https://www.dtek-kem.com.ua/ua/services-tariffs
https://www.nerc.gov.ua/?id=57089
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC%20.pdf
https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC%20.pdf


4 

підтверджується наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 

- Закон України «Про природні монополії»; - Закон України «Про публічні 

закупівлі»; - Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг»; - Зведений перелік суб`єктів природних монополій, розміщений на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua. - 

Реєстр суб’єктів природних монополій, розміщений на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП за адресою: http://www.nerc.gov.ua. 

 

Тому, надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для Національного 

агентства з питань запобігання корупції може бути поставлена виключно 

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у 

зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 

 

Пропозиції: 
Просимо врахувати надану інформацію. 

 

 

 

Олег Онищук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Довгич 530 
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