
Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та 

очікуваної вартості предмета закупівлі  

 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС: Розподіл електричної енергії, 

код ДК 021:2015 - 65310000-9 (послуги з розподілу електричної енергії) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура  

UA-2021-12-24-012720-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 604 333,67 грн 

Обґрунтування: 

Необхідність проведення закупівлі послуг  з розподілу електричної енергії на період з 

01.01.2022 по 31.12.2022 зумовлена  потребою в забезпеченні функціонування приміщень 

Державного підприємства «Запорізький державний цирк» за адресами: м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, буд.41 та просп. Соборний, буд.137 (Будинок артистів цирку). 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії  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 мережі ліцензіата. Взаємовідносини між 

Оператором системи розподілу та споживачами, які виникають в процесі розподілу 

(передачі) електричної енергії, у тому числі при укладенні договорів про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, регулюються «Правилами роздрібного ринку електричної 

енергії», затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312. 

Постановою НКРЕКП від 13.11.2018р. №1415 Публічному акціонерному товариству 

"Запоріжжяобленерго" (ЄДРПОУ 00130926) видано ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження 

господарської діяльності, а саме на території Запорізької області. ПАТ 

"Запоріжжяобленерго" займає монопольне становище на ринку розподілу електричної енергії 

в межах Запорізької області та входить до Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 

(www.amc.gov.ua) та значиться під номером 52. У зв’язку з тим, що електроустановки ДП 

«Запорізький державний цирк» приєднані до електричних мереж, що належать оператору 

системи розподілу ПАТ "Запоріжжяобленерго", послуги з розподілу електричної енергії, у 

тому числі компенсацію з перетікання реактивної енергії, можуть бути надані виключно 

ПАТ "Запоріжжяобленерго". 

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про діючий 

тариф на відповідні послуги, затверджений Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 №2597  для 

ПАТ “Запоріжжяобленерго” з 01.01.2022, який складає 962,56 грн/МВт.год без ПДВ та 

інформація  про вартість послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії. 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету 

закупівлі визначена за аналізом послуг з розподілу електричної енергії, у тому числі 

компенсацію з перетікання реактивної енергії, на протязі останніх років та проведення 

розрахунків споживання на 2022 рік. 

 

 

Уповноважена особа  

ДП «Запорізький державний цирк»              Олена ШЕВЕЙКО 

http://www.amc.gov.ua/
https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-tarifiv-na-poslugi-z-rozpodilu-elektrichnoyi-energiyi-pat-zaporizhzhyaoblenergo-iz-zastosuvannyam-stimulyuyuchogo-regulyuvannya

