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

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

Розподіл електричної енергії). 

Переговорна процедура. 

 

Обґрунтування. 

Згідно з частиною 4 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»                    

(далі – Закон) відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюються 

виключно Законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, 

встановлених Законом. 

Відповідно до частини 10 статті 3 Закону забороняється придбання товарів, 

робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, 

визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають 

оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 

закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. 

З метою забезпечення Сумської обласної прокуратури, окружних прокуратур 

та їх відділів послугами з розподілу електричної енергії є наявна потреба в закупівлі 

за предметом «Послуги з розподілу електричної енергії та супутні послуги (послуги 

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

електричної енергії) на 2022 рік.  

Адреси структурних підрозділів обласної прокуратури, яким будуть 

надаватися вказані послуги:  

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) Сумська 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. Герасима Кондратьєва, буд. 33; 

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

Кондратьєва, 79. 

Згідно з частиною 2 статті 13 Закону як виняток та відповідно до умов, 

визначених у частині другій статті 40 Закону, замовники можуть застосовувати 

переговорну процедуру закупівлі. 

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» (код                           

ЄДРПОУ 23293513) значиться під номером 111 у «Зведеному переліку суб’єктів 

природних монополій», який веде АМКУ відповідно до частини 2 статті 5 Закону 

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

Отже, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - суб’єкт природної монополії.  

Документи, які підтверджують умову застосування переговорної 

процедури закупівлі - «Зведений перелік суб’єктів природних монополій» 

Тому вищезазначені обставини підтверджують підставу застосування 

переговорної процедури закупівлі. 

У разі переговорної процедури закупівлі замовник укладає договір про 

закупівлю після того, як провів переговори щодо ціни та інших умов договору та 



ухвалив рішення про намір укласти договір по закупівлю. 

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі. 

Обсяг послуг - 84069 кВт*годин. 

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

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

електричної енергії). 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

Відповідно до документації, Україна 

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 

2022 року. 

Розрахунок очікуваної вартості. 

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обсягу електричної 

енергії береться одна кіловат година (кВт*год). Вартість 1 кВт*год розподіленого 

та спожитого обсягу електричної енергії , станом на 21.09.2022, становить – 

1,546332 гривень з урахуванням податку на додану вартість. Тобто сума договору з 

урахуванням орієнтованого обсягу споживання становить - 1,546332 х 84069 = 

129998,58 гривень з урахуванням податку на додану вартість.  

Очікувана вартість закупівлі – 130000 гривень з урахуванням податку на 

додану вартість. 

 


