
«Послуги з розподілу електричної енергії та супутні послуги (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної енергії )» (ДК 021:2015:65310000-9 - 

Розподіл електричної енергії). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ПЕРЕГОВОРІВ. 

Найменування: акціонерне товариство «Сумиобленерго».                   

Місцезнаходження / юридична адреса: вул. Івана Сірка, 7, м. Суми, Україна,                                   

40035, код ЄДРПОУ 23293513. 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ. 

 «Послуги з розподілу електричної енергії та супутні послуги (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної енергії)» ДК 021:2015:65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії. 

Місце надання послуг:  

1) Конотопська окружна прокуратура, м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 136; 

2) Путивльський відділ Конотопської окружної прокуратури, м. Путивль,                     

вул. Князя Володимира, 48; 

3) Буринський відділ Конотопської окружної прокуратури, м. Буринь,                               

вул. Дем’яна Бєдного, 3а; 

4) Кролевецький відділ Конотопської окружної прокуратури, м. Кролевець,                    

вул. Героїв України, 3; 

5) Сумської окружна прокуратура, м. Суми, вул. Першотравнева, 12. 

6) Білопільський відділ Сумської окружної прокуратури, м. Білопілля,                   

вул. Покровська, 25; 

7) Краснопільський відділ Сумської окружної прокуратури, смт Краснопілля, 

пров. Лікарняний, 7; 

8) Лебединський відділ Сумської окружної прокуратури, м. Лебедин,                              

вул. Карпова, 10; 

9) Шосткинська окружна прокуратура, м. Шостка, вул. Свободи, 65; 

10) Глухівський відділ Шосткинської окружної прокуратури, м. Глухів,                               

вул. Спаська, 32; 

11) 18) Середино-Будський відділ Шосткинської окружної прокуратури, м. C-

Буда, пров. Глухівський, 6; 

12) Ямпільський відділ Шосткинської окружної прокуратури, смт Ямпіль, 

бульвар Ювілейний, 3а; 

13) Роменська окружна прокуратура, м. Ромни, вул. Соборна, 43; 

14) Липоводолинський відділ Роменської окружної прокуратури, смт Липова 

Долина, вул. Полтавська, 46 



15) Недригайлівський відділ Роменської окружної прокуратури, смт 

Недригайлів, вул. Шкільна, 21; 

16) Охтирська окружна  прокуратура, м. Охтирка, вул. Сумська, 12; 

17) Великописарівський відділ Охтирської окружної прокуратури, смт Велика 

Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 13; 

18) Тростянецький відділ Охтирської окружної прокуратури, м. Тростянець,                      

вул. Благовіщенська, 26; 

19) Сумська обласна прокуратура, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 33 

20) Окружна прокуратура міста Суми, м. Суми, вул. Герасима                             

Кондратьєва, 79; 

Орієнтовний обсяг споживання 330611кВт*год. 

Строк надання послуги: до 31 грудня 2022 року включно. 

Обґрунтування 

 Переговорна процедура закупівлі не передбачає конкурентної боротьби. За 

це її називають неконкурентною. Замовник може використати переговорну 

процедуру як виняток. І винятковість її в тому, що замовник сам обирає учасника-

переможця, з яким укладає договір про закупівлю. Підстави, коли можна 

застосовувати переговорну процедуру закупівлі, визначає частина 2 статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Вони імперативні та 

обов’язкові. 

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону відсутність 

конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена, є 

однією з умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

Акціонерне товариство «Сумиобленерго» (далі – АТ «Сумиобленерго» значиться 

під № № 110 у Зведеному переліку суб’єктів природних монополій, який веде 

Антимонопольний комітет України відповідно до частини 2 статті 5 Закону 

України «Про природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III 

(https://amcu.gov.ua/zvedenij-perelik-subyektiv-prirodnih-monopolij). 

Отже, АТ «Сумиобленерго» - суб'єкт природної монополії. 

Документ, який підтверджує умову застосування переговорної процедури 

закупівель - Зведений перелік суб’єктів природних монополій. 

Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про природні монополії», 

природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на 

цьому ринку є найбільш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок 

технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням 

витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), 

а товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не 

можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим 

попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари 

(послуги), ніж попит на інші товари (послуги). 



Замовник здійснює закупівлю послуг згідно з предметом закупівлі в учасника, у 

зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з технічних 

причин, а саме з урахуванням підключення відповідних технологічних мереж 

споживача (замовника) безпосередньо до мереж учасника та за умови 

затверджених тарифів на надання послуг для цього постачальника. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, 

за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не 

вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві.  

Замовник здійснює закупівлю послуг відповідно до предмета закупівлі в 

учасника, у зв’язку з відсутністю конкуренції щодо вибору постачальника з 

технічних причин. А саме з урахуванням підключення електромережі споживача 

(Замовника) до об’єктів електроенергетики учасника. При цьому, згідно з 

частиною 1статті 3 Закону України «Про ринок електричної енергії», ринок 

електричної енергії функціонує на конкретних засадах, крім діяльності суб’єктів 

природних монополій, з обмеженнями, встановленими вказаним Законом. 

Виконавець послуги з розподілу електричної енергії зобов’язаний надати 

споживачеві послугу з розподілу електричної енергії відповідно до умов 

укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії з дотриманням встановлених показників якості послуг. Параметри якості 

електричної енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері 

стандартизації. 

Отже, за результатами проведених переговорів замовник визначає переможця 

процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 

закупівлю. 

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі, 

загальну суму, термін надання послуг та інші умови договору. Учасником – АТ 

«Сумиобленерго» в повному обсязі надано документи, що передбачені Законом, 

про що складено відповідний протокол переговорів №123 від 30.12.2021. 

Дата оприлюднення: 07 січня 2022 

Оскарження наміру укласти договір: 13 січня 2022 00:00 

Очікувана вартість 511 234,37 гривень з ПДВ. 


