
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

в межах закупівлі UA-2022-01-25-009573-b 

 

1. Ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2022-01-25-009573-b. 

2. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

2.1. найменування Замовника: Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради; 

2.2. місцезнаходження: вул. В.Винниченка, 18, м. Львів, 79008; 

2.3. ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 25255072; 

2.4. Категорія замовника: Згідно п.1ч. 1 ст.2 Закону. 

3. Найменування предмету закупівлі: Послуги з розподілу електричної енергії, код ДК 

021:2015: 65310000-9 – Розподіл електричної енергії. 

4. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

5. Вид предмета закупівлі: закупівля послуг. 

6. Очікуваний обсяг розподілу електричної енергії: 575 800 кВт⋅год 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 497 200 грн з ПДВ грн.  

Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 № 2601 встановлено тариф на послугу з розподілу 

електричної енергії ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО». 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого розрахунку 

видатків кошторису Управління майном спільної власності Львівської обласної ради 

на 2022 рік  та прогнозованих обсягів розподілу електричної енергії протягом 2022 

року. 

8. Період доставки : до 31 грудня 2022 року. 

9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

  Надійність (безперервність) електропостачання;  

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р.                    

№ 2019-VIII 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 р. № 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. Згідно з 

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. Також, 

правилами передбачено, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що 

належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної 

енергії (плата за послуги, які оператор системи розподілу або власник технологічних 

електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує 

електромагнітно незбалансовані електроустановки) на поточний рахунок оператора 



системи відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про 

розподіл електричної енергії.  

10. Обґрунтування застосування переговорної процедури: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (79026, Львівська 

обл., місто Львів, Сихівський район, ВУЛ.КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3) є суб’єктом 

господарювання, яке здійснює господарську діяльність на ринку послуг з розподілу 

електричної енергії за регульованим тарифом, та відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист 

економічної конкуренції» займає монопольне (домінуюче) становище на вказаному 

ринку у територіальних межах Львівської області із часткою 100 % (в межах власних 

діючих мереж). Має ліцензію НКРЕКП (постанова НКРЕКП від 23 листопада 2018 року 

N 1479) на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Львівської 

області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у 

власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна). 

Беручи до уваги вище наведене та специфіку послуг відсутня конкуренція серед 

виконавців, які можуть надавати послуги з розподілу електричної енергії та у зв’язку з 

необхідністю здійснити закупівлю зазначених послуг, Уповноваженою особою було 

прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно до 

пп.3 п. 2 ч. 2, ст. 40 «Про публічні закупівлі», через відсутність конкуренції з технічних 

причин на відповідному ринку, за відсутності при цьому альтернативи.  


