
ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі 

 
 

     1. Замовник.  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001  
     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):  Бабіченко Лідія Олександрівна, головний інженер 
Національної філармонії України. м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001. Тел. (044) 278-06-
48; телефакс (044) 278-83-20 
      
     1.5. Дата  прийняття комітетом з   конкурсних  торгів  замовника  рішення  про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 27.11.2014 р.  
 
     2. Інформація про предмет закупівлі.  
     2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1  Енергія  електрична 
     2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 170100  кВт/г 
     2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, Володимирський 
узвіз, 2, 01001   
     2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2015 р. 
 
     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: м. Київ, пл. Івана Франка, 5, 01001. Тел.(044) 202-15-88 
 
     4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: умовою застосування переговорної 
процедури для закупівлі енергії електричної є пункт 2 частини 2  статті 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ (зі змінами), а саме: 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. 
 
      5. Причини  та  обставини,  якими  керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі:  
 Відповідно до Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ «Про здійснення державних 
закупівель» (із змінами, далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості 
здійснення закупівлі енергії електричної, послуги  з її постачання, передачі та розподілу.  
 На сьогодні відсутні окремі Закони, які регулюють питання закупівлі енергії 
електричної, послуги з її постачання, передачі та розподілу, у зв’язку з чим закупівлю 
необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про 
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ. 
 Відповідно до ст.5 ЗаконуУкраїни «Про природні монополії» та п.6.4. Розпорядження 
Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 року №537-р. «Про затвердження 
Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій», яким 
встановлено, що перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку 
розміщуються на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України. У данному 
переліку ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» займає  монопольне становище на ринку постачання, передачі 
та розподілу енергії електричної місцевими  (локальними) електромережами у місті Києві, у 



межах розташування власних місцевих (локальних) електромереж, які надані в управління, 
повне господарське відання, користування, концесію Товариству.  
 Наша електрична мережа підключена до загальної електромережі ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 
 Отже ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин не маємо 
можливості забезпечувати свої потреби в електроенергії іншими організаціями.  Тобто, 
поставка данного товару за нашим місцезнаходженням може бути надана лише певним 
постачальником - ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Альтернатива відсутня. 
  У зв’язку із вищевикладеним, відповідно до п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» (зі змінами) у замовника виникає необхідність придбання 
енергії електричної  за переговорною процедурою з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 
    
     6. Документи,  що  підтверджують   наявність   умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: 
 - п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. 
№ 1197-VІІ (зі змінами); 
 - ст.5 Закону України «Про природні монополії»; 
 - п.6.4. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 року №537-р. 
«Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних 
монополій». 
 
 
 
 
Директор-розпорядник 
Голова  комітету  з конкурсних торгів                                                           О.В.Подолян 
  


