
АПЕЛЯЦІИНИИ СУД МІСТА КИЄВА
03680 м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а 

тел./факс 284-15-77, e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Апеляційний суд міста Києва
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02894757
1.3. Місцезнаходження: вул. Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса): Радченко Олег Миколайович, керівник  
апарату Апеляційного суду міста Києва, голова комітету з конкурсних торгів, вул. 
Солом’янська, буд. 2-а, м. Київ, 03680, тел. 096-7-44-44-91, тел./факс (044) 284-13-08, 
radchenko_oleg@ ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 22 лютого 2016 року

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична -  код згідно ДК 016-2010 -  

35.11.1 [Електрична енергія -  за кодом СРУ ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична 
енергія)]

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 634 316,9 кВт*год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Солом’янська, буд. 2-а, 

м. Київ, 03680
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016 року

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1 Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім ’я, по батькові фізичної особи: 

Публічне акціонерне товариство «Київенерго»
3.2 Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305
3.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 

телефакс: пл. І.Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел. (044) 239-42-33
4. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може 
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, 
відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: Правові, економічні і організаційні принципи діяльності у сфері 
електроенергетики, відносини, що пов’язані з постачанням та використанням  
електричної енергії, регулюються Законом України «Про електроенергетику», на 
виконання якого Національною комісією регулювання електроенергетики України
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31.07.1996 постановою №28 були затверджені Правила користування електричною  
енергією.

Згідно із зазначеними вище нормативними документами, постачальник  
електричної енергії повинен мати відповідну ліцензію на постачання електроенергії, а 
також необхідне обладнання і технічну базу, працівників відповідної кваліфікації.

Постачання електричної енергії Апеляційному суду міста Києва відбувається 
відповідно до наявності права доступу до мережі з технічних причин та за відсутності 
конкуренції, так як публічне акціонерне товариство «Київенерго» (далі -  ПАТ 
«Київенерго») є єдиним постачальником електричної енергії та балансоутримувачем  
відповідних мереж та здійснює централізоване постачання електричної енергії за адресою: 
м. Київ, вул. С олом’янська, буд. 2-а.

ПАТ «Київенерго» займає в місті Києві домінуюче становище на ринку 
централізованого постачання електричної енергії, у межах розташування наявних 
електричних мереж, та належить до суб’єктів природної монополії на ринку 
транспортування електричної енергії в межах міста Києва.

Оскільки ринок розподілу електричної енергії [передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електромережами] відповідно до статті 5 Закону України «Про 
природні монополії» є сферою діяльності суб’єктів природних монополій, це є підставою  
для застосування переговорної процедури закупівлі.

У відповідності із Зведеним переліком суб’єктів природних монополій станом на 
22.01.2016 публічне акціонерне товариство «Київенерго» займає монопольне становище 
на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами 
на території м. Києва, а отже, є єдиним постачальником електричної енергії в межах 
існуючих та підведених до Апеляційного суду міста Києва ліній електромереж.

ПАТ «Київенерго» також зазначено в Реєстрі суб'єктів природних монополій у 
сфері енергетики, що формується Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, що опублікований на офіційному 
веб-сайті НКРЕКП (станом на 12.02.2016).

ПАТ «Київенерго» здійснює на території міста Києва та Київської області 
господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами, воно перебуває у стані природної монополії відповідно до 
ліцензії серії АГ № 578469 на необмежений термін д ії з 19.09.1996 та є суб'єктом  
господарювання, який здійснює господарську діяльність на суміжному ринку з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до ліцензії серії АГ  
№578468 на необмежений термін дії з 13.11.1996.

Зважаючи на вищенаведене, отримання електричної енергії неможливе від інших 
постачальників, окрім як ПАТ «Київенерго», що є єдиним постачальником електроенергії 
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 2-а, Апеляційний суд міста Києва. Його 
заміна може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, 
пов’язаних з експлуатацією, а також обслуговуванням електромереж та постачанням  
електричної енергії.

Через об'єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо закупівлі енергії 
електричної за кодом ДК 016:2010 -  35.11.1 (енергія електрична) [Електрична енергія -  за 
кодом СРУ ДК 021:2015 -  09310000-5 (електрична енергія)] у даному випадку відповідно 
до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
від 10 квітня 2014 року № 1197-УІІ комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення 
про необхідність застосування переговорної процедури закупівлі.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

-  Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII;

-  Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-ІП;

-  Завірені копії ліцензій ПАТ «Київенерго» серії АГ № 578468 від 14.07.2011, серії АГ 
№ 578469 від 14.07.2011 та серії АГ №500347 від 04.05.2011;
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-  Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 22.01.2016, який 
розміщено на офіційному сайті Антимонопольного комітету України  
(http://www. amc.gov. ua/amku/control/main/uk/doccatalog/list ?currDir=94801)',

-  Реєстр суб’єктів природних монополій станом на 12.02.2016, який розміщено на 
офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (http://www.nerc.gov.ua/?id=11993).

Голова комітету з конкурсних торгів, 
керівник апарату Апеляційного суду 
міста Києва О.М. Радченко
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