
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.№710 
«Про ефективне використання коштів» (зі змінами) надається обґрунтування технічних та 
якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, розміру 
очікуваної вартості предмета закупівлі «Послуга з нестандартного приєднання до 
електричних мереж  електроустановок об’єкта: прозорий офіс по вул.Звягельська,7Б в м. 
Баранівка, Житомирська області Баранівської міської ради « ДК 021:2015: 65320000-2 
Експлуатація електричних установок. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Згідно пункту 70 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» із змінами і 

доповненнями приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику 
оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної 
можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника 
відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому 
числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її 
якості та надійності.  

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж 
оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця 
забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:  
перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно. 

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов 
приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не 
збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, 
приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.  

Згідно п 4.1.9. Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП №310 від 
14.03.2018 року послуга з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу є 
платною послугою та надається ОСР відповідно до умов договору про приєднання. 

Згідно пункту 56 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»  оператор системи 
розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, 
технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової 
спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл 
електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища 
та забезпечення енергоефективності. 

Частиною 6 ст.21 Закону України «Про ринок електричної енергії» Оператор системи 
розподілу (далі – ОСР) надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ" відповідно до 
умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує 
розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на 
будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього 
електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок 
замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів 
електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних 
робіт, а також здійснює первинне підключення об’єкта замовника. Частиною 11 ст.21 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» передбачено, що плата за приєднання до електричних 
мереж оператора системи розподілу визначається на підставі методики (порядку) формування 
плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором після 
консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Методика (порядок) формування 
плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу має бути недискримінаційною і 
прозорою та підлягає оприлюдненню Регулятором, оператором системи передачі і операторами 
систем розподілу. Частиною 4 ст.21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
передбачено, що порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та 
операторів систем розподілу визначається кодексом системи передачі та кодексом систем 
розподілу і має бути прозорим, забезпечувати ефективне та недискримінаційне приєднання до 
системи передачі та систем розподілу. 



Пунктом 72 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено: Регулятор - 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг. До повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать ліцензування 
господарської діяльності у сфері електроенергетики відповідно до вимог цього Закону та 
контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності. 
Отже, на законодавчому рівні визначено, що послуга з приєднання надається виключно 
оператором системи розподілу.  
Згідно зведеного переліку суб’єктів  природних монополій, який оприлюднений на сайті 
антимонопольного комітету України за посиланням: 
https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij - станом на 
31.10.2021 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (22048622) під 
номером 61 займає монопольне (домінуюче) становище по розподілу електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл електричної енергії) на території 
Житомирської області, а також частково територія Рівненської, Хмельницької та Вінницької 
областей відповідно до Постанови НКРЕКП № 1441 від 16.11.2018 року. Тобто, АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" (22048622) являється оператором системи розподілу 
на території Житомирської області, в тому числі у м.Баранівка, Баранівського району, 
Житомирської області. Договір про надання послуги з нестандартного приєднання до 
електричних мереж системи розподілу в частині приєднання замовником: Прозорого офісу, місце 
розташування об'єкта Замовника: Житомирська обл., Баранівський  р-н, м. Баранівка, 
вул.Звягельська 7Б може бути укладено із вищевказаним суб’єктом господарювання за 
відсутності конкуренції з технічних причин. Застосування переговорної процедури закупівлі 
визначено на підставі абз. 4 п 2. ч. 2 cт. 40 Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-IX, а саме: відсутності конкуренції з технічних 
причин. У зв’язку з вищезазначеним договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
суб’єктом господарювання за відсутності при цьому альтернативи, що підтверджується 
Постановою НКРЕКП від 16.11.2018 року № 1449 «Про видачу АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом».              
 

                             Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу визначається 

відповідно до Кодексу систем розподілу, законів України «Про ринок електричної енергії» та 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг», на підставі Методики (порядку) формування плати за приєднання до 
системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 р. 
№1965. Відповідно до ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2021 рік для АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» затверджених постановою НКРЕКП від 23.12.2020 р. №2701 «Про 
затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну 
частину приєднання на 2021 рік», АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» готове надати послугу ДК 
021:2015: 65320000-2 Експлуатація електричних установок (Послуга з нестандартного 
приєднання до електричних мереж  електроустановок об’єкта: прозорий офіс по 
вул.Звягельська,7Б в м. Баранівка, Житомирська області Баранівської міської ради)  на загальну 
суму 433703 грн. 28 коп. (Чотириста тридцять три тисячі сімсот три гривні 28 копійок) у тому 
числі ПДВ 72283 грн. 88 коп. 
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