
Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
його категорія:

1.1. найменування замовника: Національна академія Національної гвардії України

1.2.місцезнаходження замовника: 61001, Україна, м. Харків, майдан Захисників України, З

1.3. ідентифікаційний код замовника: 08610502

1.4. категорія замовника: Ю ридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : ДК 021:2015 65310000- 
9 розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії)

3. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 800 000 кВт.*год.

3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61001, Україна, Харківська 
область, місто Харків, МАЙДАН ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 3; 61001, Україна, 
Харківська область, місто Харків, провулок Кінний, будинок 5

3.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2022 року.

4. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: АТ 
"ХАРКІВОБЛЕНЕРГО".

4.1. Ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 00131954.

5. Місцезнаходження учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Україна, 
61037, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 149.

5.1. Контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 
O.A. Гончаров +38 0 800 508 413.

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 883 180,80(вісімсот вісімдесят 
три тисячі сто вісімдесят грн. 80 коп.) з урахуванням ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до абз. З п. 2 ч.2 ст.40 
Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 
відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 
замовником;.

8. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі:

У відповідності до п. 2 частини другої ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон) переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток зокрема у



разі, якщо послуги можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання за 
наявності такого випадку, як відсутність конкуренції з технічних причин. Відповідно до 
Закону України «Про ринок електричної енергії» 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. Господарська діяльність з розподілу електричної енергії 
споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної 
ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідно до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 
16.11.2018 року № 1446 «Про видачу АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу 
електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими 
(локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим 
тарифом», АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" видано ліцензію на право провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської 
діяльності, а саме на території Харківської області в межах розташування системи розподілу 
електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного 
або комунального майна) АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та електричних мереж інших 
власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із 
законодавством). У відповідності до статті 5 Закону України «Про природні монополії» 
діяльність суб'єктів природних монополій регулюється, зокрема у сфері розподілу 
електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. 
Згідно частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» зведений перелік 
суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі 
реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 
формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - 
національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або 
органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення 
зазначених комісій. Згідно Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 
листопада 2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій» «Зведений перелік суб’єктів природних 
монополій» розміщується щомісяця на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua). Згідно даних РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ 
МОНОПОЛІЙ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 
станом на 31.12.2021 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", адреса -  61037, 
Україна, Харківська область, М.ХАРКІВ,ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, БУД. 149, код ЄДРПОУ 
00131954, здійснює господарську діяльність з РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 
території Харківської області відповідно до постанови НКРЕП від 16.11.2018 № 1446 -  запис 
№ 55. На підставі викладеного, оскільки послуги з розподілу електричної енергії на території 
Харківської області надаються виключно єдиним суб’єктом господарювання -  АТ 
"ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та конкуренція в даному випадку відсутня з технічних причин, 
тендерним комітетом було ухвалено рішення щодо застосування переговорної процедури на 
підставі п. 2 частини другої ст. 40 Закону.

Уповноважена особа

http://www.amc.gov.ua

