
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг з постачання 

електричної енергії   

 

З метою виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” та 

забезпечення у 2022 році належних умов праці співробітників РВ ФДМУ по 

Рівненській та Житомирській областях  оголошено переговорну процедуру закупівлі 

послуг з постачання електричної енергії згідно ДК 021:2015 « 09310000-5 

Електрична енергія »  за адресами  м. Рівне, вул. П.Могили, 24, вул.16 Липня, 77. 

Адміністративна будівля по вул. 16 Липня, 77 знаходиться на балансі РВ 

ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях згідно рішення голови обласної 

державної адміністрації від 07.05.2001 р. № 306. Адміністративна будівля по вул. 

П.Могили, 24 - в користуванні згідно договору оренди державного нерухомого 

майна від 09.12.2019 р. № 163. 

Переговорна процедура застосовується відповідно до п.2  ч.2 ст. 40 Закону 

“Про публічні закупівлі (оголошення від 29.12.2020 ідентифікатор плану закупівлі  

UA-P-2021-12-28-012641-c. 

Адмінбудівлі за вищезазначеними адресами приєднані до електричних мереж, 

що належать оператору системи розподілу ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».  

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», під час 

здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від постачання 

електричної енергії, було створено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ», з метою здійснення діяльності з постачання електричної енергії 

споживачам.  

ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» займає монопольне становище на ринку розподілу 

електричної енергії на території м.Рівне та входить до Зведеного переліку 

природних монополій, який оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного 

комітету України (www.amcu.gov.ua). 

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.10.2018 р. № 1268 та Закону України 

«Про ринок електричної енергії»»,  постановою НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 429  на 

території  Рівненської області товариству з обмеженою відповідальністю  « 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» надано ліцензію 

з постачання електричної енергії споживачу та покладено виконання функції 

постачальника універсальної послуги, яка надається малим непобутовим 

споживачам ( договірна потужність до 50 кВт).        

Таким чином, ТОВ «РОЕК» є  монополістом з надання універсальної послуги у 

м. Рівному,  тому   договір про закупівлю послуг з постачання електроенергії  може 

бути укладений лише з цим виконавцем. 

Ціна на універсальну послугу регулюється Постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 р. № 1177, якою затверджено «Порядок формування ціни на універсальні 

послуги», відповідно до вимог якої ТОВ «РОЕК» розраховуються ціни з подальшим 

їх оприлюдненням на офіційному сайті ТОВ «РОЕК» та в засобах масової 

інформації.  

Очікувана вартість та бюджетні призначення визначені виходячи з середніх 

обсягів закупівлі електроенергії за минулі  роки та ціни на електричну енергію на 

січень 2022 р.: 18100 кВт.год *5,96255грн.= 108000,00 грн. 

http://www.amcu.gov.ua/
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