
Протокольне рішення (протокол) № 6 
уповноваженої особи 

Державного навчального закладу «Решетилівський професійний аграрний ліцей 
ім.І.Г.Боровенського»

16.01.2021 р. м. Решетилівка

Порядок денний:
Про прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю послуг з розподілу 

електричної енергії, код - 65310000-9 Розподіл електричної енергії за ДК 021:2015 Єдиного 
закупівельного словника (далі — Закупівля) за результатами проведення переговорів з 
учасником - АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (далі - Учасник) в порядку, передбаченому ст. 40 
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - «Закон»),
2. Про оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (Додаток 1) в 
електронній системі закупівель згідно Закону.

Під час розгляду першого питання порядку денного:
Згідно з ч. 4 ст. 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником 

(учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю.

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі та її 
очікувану вартість на 2021 рік, про що складено відповідний протокол переговорів.

За результатами проведених переговорів з учасником процедури закупівлі необхідно 
прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з Учасником.

Під час розгляду другого питання порядку денного:
Згідно з частиною 5 статі і 40 Закону, повідомлення про намір укласти договір про 

закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом 
одного дня після ухвалення рішення (Додаток 1).

Таким чином необхідно оприлюднити повідомлення про намір укласти договір про 
закупівлю з Учасником в електронній системі закупівель.

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти рішення про намір укласти договір за результатами проведених переговорів щодо 
закупівлі послуг з розподілу електричної енергії, код - 65310000-9 Розподіл електричної енергії 
за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника з Учасником.
2. Оприлюднити Повідомлення про намір укласти договір в електронній системі закупівель 
(Додаток І) згідно з частиною 5 статті 40 Закону.

Уповноважена особа Людмила Каминда



Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
1 .Найменування замовника: Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний 
ліцей ім.І.Г.Боровенського»

1.1. Місцезнаходження замовника: 38400, Україна, Полтавська обл.,м.Решетилівка, 
вул. Покровська, 81

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань: 03566222

1.3. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі 
і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з розподілу електричної енергії, код за Єдиним 
закупівельним словником ДК 021:2015-65310000-9 Розподіл електричної енергії.
3. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 73038 кіловат-година

3.1 Місце надання послуг: відповідно до документації (переліку точок комерційного обліку Замовника)

3.2 Строк надання послуг: з 01.01.2021 по 31.12.2021;

4. Найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та помер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавала послуг: АТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 00131819:

5. Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено 
переговори: Україна, 36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Старий Поділ, 5, тел. 80532 516359;

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 81750 гривень;

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону: 
якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб 'актом господарювання через відсутність конкуренції з технічних причин, (п. 2 ч, 2 статті 40 Закону 
України «Про публічні закупівлі»);

8. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, 
нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі:

З метою організації Закупівлі, з урахуванням статті 11 Закону, відповідно до частини 2 статті 
13 Закону замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі як виняток та відповідно 
до умов, визначених у частині 2 статті 40 Закону.

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як 
виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо 
ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток на підставі пункту 2 
частини 2 статті 40 Закону, а саме якіцо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 
чи надані виключно певним суб ’єктом господарювання, в тому числі через відсутність конкуренції з 
технічних причин.



Правові засади функціонування ринку електричної енергії України визначаються Законом 
України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017№ 2019-УПІ, а відповідно до даного Закону 
«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».

Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб'єкти 
природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.
Територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем 
розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що 
перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які 
живляться від мереж ліцензіата, на що вказують Ліцензійні умови провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 №1470).

При цьому, територія провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за 
регульованим тарифом із зазначенням переліку адміністративно-територіальних одиниць 
затверджується постановою НКРЕКП про видачу відповідної ліцензії по кожному постачальнику.

Враховуючи вищезазначене, на кожній окремій території діє лише один розподільник, з яким 
споживачі (у тому числі бюджетні установи та організації) можуть укласти договір на розподіл 
електричної енергії за регульованим тарифом.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 
виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з 
випадків, а саме відсутність конкуренції з технічних причин Замовником може застосовуватись 
Переговорна процедура.

Відповідно до підпункту 1 пункту третього Положення про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП), затвердженого 
Указом Президенти України від 10.09.2014 року № 715/2014, основними завданнями НКРЕКП, є, 
зокрема, державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, 
що провадять діяльність на суміжних ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу 
(метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ).

Згідно з даними Реєстру суб'єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність 
у сфері енергетики, розміщеному на офіційному веб-сайті НКРЕКП (пегс.§оч.иа). станом на 31.12.2020, 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», (за № 73 в Реєстрі), є суб'єктом природних монополій на території 
Полтавської області у сфері розподілу електричної енергії, відповідно до постанови НКРЕКП від 
16.11.2018 № 1442.

Також, згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» Антимонопольним комітетом 
України ведеться зведений перелік суб’єктів природних монополій 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.

Відомості щодо Учасника - АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» містяться в Зведеному переліку 
суб’єктів природних монополій України (за № 109), який розміщено на офіційному веб-сайті 
Антимонопольного комітету України (атси.&оу.иа.) Зазначене свідчить, що 
АТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є таким, що займає монопольне (домінуюче) становище по наданню послуг 
з розподілу електроенергії в межах місцезнаходження замовника, отже, дані послуги можуть бути 
надані лише певним виконавцем, інша альтернатива відсутня.



Крім цього, Замовником здійснюється закупівля згідно предмета закупівлі в Учасника у зв ’язку з 
відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних причин, оскільки мережі Замовника 
приєднані безпосередньо до потужностей Учасника.
Тому, договір про закупівлю послуг з розподілу електроенергії може бути укладений лише з одним 
виконавцем.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування, переговорної процедури закупівлі 
з підстав визначених пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону:
- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені 
постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470;
- Зведений перелік суб ’єктів природних монополій (атси.§оч. иа);
- Закон України «Про природні монополії»;
- Закон України «Про публічні закупівлі»;
- Реєстр суб ’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики 
(пєгс.§оу. иа);
- Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.10.2020 
№3304-04/60124-06 «Щодо переговорної процедури закупівлі».

Уповноважена особа
ДНЗ «Решетилівський ПАЛ ім.І.Г.Боровенського» Л.Каминда


