
протокол пЕрЕговорlв
щодо надання послуr з розподiлу електричноТ енерriТ

(ДК 021:2015 код 65310000-9)
Ne _вiд Д, 0 9 2o,L р.час / 6:ОС rод.

3амовник:

учасник: привАтнЕ АкцlонЕрнЕ товАриство (дтЕк киТвськl рЕгIонАльнl ЕлЕктромЕрЕжl,)

ПРИСУТНl:

Bi0 3aMoBHuKa:
П редставники 3амовника
(посаOа)

(iосаdа)(ПБ)

Bid Учаснчка:
Представники Учасника
Фахiвець по робоmi з dоzоворамч Карнаvшенко l.B.

(посаdа) (пlБ)

Всього 1 oci6.

Мiсце проведення переrоворiв: ПрАТ

(посоdа, ПlБ)

Розгляд питання щодо проведення закупiвлi послуг з розподiлч елq<тричноТ енергiТ
на 202|l рiкза переговорною процедурою. (Ьфuutсь - ,trw?сrЕ{" LОД р/
СЛУХАЛИ:

Представник замовника

овiдомив, що з метою закупiвлi послуr,з розподiлу електричноТ енергii на 2О 2'1,_piK для об'екту (iB)

futд
(нсlзво бюdжеmно|
(далi - 3амовник)/ виникла необхiднiсть в укладеннi вiдповiдного flоговору закупiвлi.

Враховуючи вiдсрнiсть окремих 3aKoHiB УкраТни, що визначають особливостi здiйснення
закупiвлi електричноТ енергiil якi визначенi частиною четвертою cTaTTi 2 3акону Украiни кПро публiчнi

закупiвлi> (далi - 3акон), сфера застосування якого розповсюджуsгься до Bcix замовникiв та

закупiвель ToBapiB, якi повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв, за умови,
що BapTicTb предмета заl<упiвлi послуги (послуг} дорiвнюс або перевищуе 200 тисяч гривень,

Замовник зобов'язаний здiйснити закупiвлю електричноТ енергiТ на 2OQ4 piK iз дотриманням вимог

цього 3акону.

Правовiдьtосини, якi пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, купiвлею-продажем,

постачанням електричноТ енергiТ мiж су6'ектами ринку електричноТ енергiТ (лiцензiатами з

виробництва, передачi, розподiлу або постачання електричноТ енергii) та споживачами електричноТ

енергii, регламенryються 3аконом УкраТни кПро ринок електричноТ енергiТ> та Правилами

роздрiбного ринку електричноТ енергiil затвердженими постановою НКРЕКП вiд 14.03.2018р. Ns312

(надалi- ПРРЕЕ).

Вiдповiдно до 3aKolty УкраТни trПро ринок електричноТ енергii>, розподiл електричноТ енергiТ-

це дiяльнiсть iз транспорryвання електричноТ енергii вiд електроустановок виробникiв електричноТ

енергiТ або електроустановок оператора системи передачi мережами оператора системи розподiлу,
KpiM постачан ня електричноТ енергii.

( нозва бюdже mнбi о рео нiзо цii)



Послуги з розподiлу електричноi енергii надають оператори систем розподiлу (су6'екти

природних монополiй) за тарифами, якi встановлюються НКРЕКП.

Вiдповiдно до лiцензiйних умов провадження господарськоТ дiяльностi з розподiлу
електричноi енергiТ (постанова НКРЕКП вiд27.t2.2017 р. N9 1470) територiя провадження дiяльностi
оператора системи розподiлу визнача€ться за мiсцем розташування o6'eKTiB електроенергетики,

призначен их для розподiлу електричноi енергii, що перебувають у власностi лiцензiата, та до яких

присднанi електричнi мережi споживачiв.

3гiдно пункry 2.1.2 ПРРЕЕ, оператор системи зобов'язаний укласти договори про надання

послуг з розподiлу електричноТ енергiТ з yciMa споживачами, електроустановки яких приеднанi до
ел ектрич н их мереж на тер.иторii дiял bHocTi вiдповiдного оператора системи.

Станом на сьогоднi !шнiй ден ь, о6'екти (електроустановки)

;fta о
'( 
н азво бюdже m н qi ореа нiза цii')

приеднанi до електричних мереж ПрАТ KflTEK КИТВСЬКl, РЕГlОНАЛЬНl ЕЛЕКТРОМЕРЕЖlll та мiж

Сторонами укладено вiдповiдний договiр про надання послуг з розподiлу електричноТ енергii, згiдно

з умовами якого проводяться розрахунки за послуги з розподiлу електричноi енергii.

Враховуючи зазначене вище, закупiвлю послуг з розподiлу електричноТ енергiТ необхiдно

здiйснювати за переговорною процедурою з ПрАТ к.цТЕК кИТВсЬкl РЕГlОНАЛЬНl ЕлЕКтРОМЕРЕЖl).

Умовою застрсування переговорноi процедури закупiвлi у одного учасника € пункт 2 частини
/l l l

другоТ статгi $'Уакону, а саме: вiдсрностi конкуренцiТ (у тому числi з технiчних причин) на

вiдповiдному ринку, внаслiдок чого договiр про закупiвлю може бри укладено лище з одним
оператором системи розподiлу, за вiдсрностi при цьому альтернативи.

ВИРlШИЛИ:
1. Погодити обсяг закупiвлi послуг з розподiлу електричноi енергiТ на 2OL4 piK, яку

ПрАТ KflTEK КИ'[ВСЬКl РЕГlОНАЛЬНl ЕЛЕКТРОМЕРЕЖl)) розподiлятиме для 3амовника в

кlлькостl ,кВт.rод.
2. 3 урахуванням дiючого, на сьсiгоднiшнiй день тарифу на розподiл електричноТ енергiI,

кВт*год, для ll класу) оцiночна BapTicTb заявленоТ 3амовником на 202I piK послуги з розподiлу
електричноi енергiТ становить: /J, 6.k' ,.qiЭ грн, (з ПДВ).

Сторони усвiдомлюють,,lцо зазначена оцiночна BapTicTb визначена на момент пiдписання

даного Протоколу та не може буrи фактичною по причинi можливостi змiни Регулятором

та р ифiв/складових цi ни на електрич ну ен ергiю.

Обсяги закупiвлi, наданоI послуг з розподiлу електричноТ енергiТ можугь буги зменшенi

3амовником залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

Bid 3амовнuка:

(посаdо)

вid Учqснчко:

(посаOа) (ПlБ)

3',о

(пlБ)

м.п.


