
Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета закупівлі Послуги з розподілу електричної енергії 

код за ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-15-005330-a 

4 Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

843 128,05 грн. з ПДВ 

5 Обґрунтування технічних та 

якісних характеристики 

предмета закупівлі 

             Правові засади функціонування ринку електричної 

енергії України визначаються Законом України «Про ринок 

електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, 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. 

Відповідно до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

(постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) 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. 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. Відповідно до Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження 

Правил роздрібного ринку електричної енергії», оператор 

системи зобов’язаний укласти договори про надання послуг 

з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, 

електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 

території діяльності відповідного оператора системи 

розподілу. 

             З метою надання належних послуг з розподілу 

електричної енергії ,  Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ має потребу у закупівлі 

послуг лише у одного постачальника - АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

На підставі Закону України «Про природні монополії», 

згідно ч. 2 ст. 5, зведений перелік суб’єктів природних 

монополій складається та ведеться Антимонопольним 



комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних 

монополій у сфері житлово-комунального господарства, які 

формуються Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг. На 

сайті Антимонопольного комітету України, в розділі  

Зведений перелік природних монополій 

(https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-

pereliku-prirodnih-monopolij) АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» включено до переліку суб’єктів 

природних монополій на території Дніпропетровської 

області. Таким чином АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є єдиним суб’єктом господарювання, 

який має право надавати послуги з розподілу електричної 

енергії на території м. Дніпро та Дніпропетровської області. 

Загальні технічні вимоги: 

     Оператор системи надає Споживачу послуги з розподілу 

(передачі) електричної енергії параметри якості якої 

відповідають показникам, визначеним Кодексом системи 

передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 

березня 2018 року № 309, та Кодексу систем розподілу 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 310 (далі – КСР), за об’єктом, технічні параметри 

якого фіксуються в «Паспорті точки розподілу» за об’єктом 

споживача. 

Облік (у тому числі приладовий) електричної енергії, що 

передається Оператором системи розподілу та 

споживається Споживачем на межі балансової належності 

об'єкта Споживача, здійснюється відповідно до вимог 

Кодексу комерційного обліку  електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 311. 

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого 

обсягу електричної енергії береться одна кіловат година 

(кВт·год) 

 

Величина річної замовленої потужності об’єкта 

Споживача: 896 960 кВт·год
 

Місце отримання послуг з розподілу електричної 

енергії: 49005, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 

просп. Гагаріна,26 Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

Строк отримання послуги : з 01 червня по 31 грудня 2022 

року. 
 

 


