
ПРОТОКОЛ ПЕРЕГОВОРІВ 

щодо закупівлі електричної енергії 

(код ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія) 

 
 № ________ від _________ 20___ р. час _____ год. 

 

Замовник:   ____________________________________________________________________________ 
(назва бюджетної організації) 

Учасник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Від Замовника:       

Представники 

Замовника             ________________________________________________________________ 
                                                                 (посада)                                                      (ПІБ) 

                               ________________________________________________________________ 
                                                                (посада)                                                      (ПІБ) 
                               ________________________________________________________________ 
                                                                (посада)                                                      (ПІБ) 

 

Від Учасника: 

Представники  

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»  

                               ________________________________________________________________ 
                                                                 (посада)                                                      (ПІБ) 

                               ________________________________________________________________ 
                                                                 (посада)                                                      (ПІБ) 

Всього __  осіб. 

 

Місце проведення переговорів: 

________________________________________________________________________________ 
(адреса Замовника) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 Розгляд питання щодо проведення закупівлі електричної енергії (код  ДК 021:2015  — 

09310000-5 – Електрична енергія)  на ______ рік за переговорною процедурою. 

 

СЛУХАЛИ:  

Представник замовника ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (посада, ПІБ)                                                                                   

повідомив,  у зв’язку з необхідністю  закупівлі електричної енергії на _____ рік для об’єкту (ів)  

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (назва бюджетної організації) 

(далі - Замовник),  виникла необхідність в укладенні відповідного Договору закупівлі. 

Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, 

постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії (ліцензіатами з 

виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та споживачами електричної 

енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами 

роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312.  

Згідно прийнятих змін до Закону «Про ринок електричної енергії», тимчасово на період з 1 

січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих 

непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам 

незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких 

приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на 

бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, 



електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, 

поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» 

для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 

цього Закону». 

Враховуючи відсутність окремих Законів України, що визначають особливості здійснення 

закупівлі електричної енергії, які визначені частиною 4 статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (далі – Закон), сфера застосування якого розповсюджується до всіх замовників та 

закупівель товарів, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, 

що вартість предмета закупівлі товару перевищує 200 тис. грн. Замовник зобов’язаний здійснити 

закупівлю електричної енергії на 20___ рік із дотриманням вимог цього Закону. 

 В частині 1 статті 35 Закону зазначено, що переговорна процедура закупівлі – це процедура, 

що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 

закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кільком учасниками. 

 Враховуючи, що ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» є єдиним постачальником універсальної 

послуги споживачам, об’єкти яких розташовані на території Київській області, 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (назва бюджетної організації)  

прийняло рішення укласти Договір про постачання електричної енергії постачальником 

універсальної послуги з вище згаданою організацією. 

Умовою застосування переговорної процедури закупівлі у одного учасника є пункт 2 частини 

другої статті 35 Закону, а саме: відсутності 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. 

Представник ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» на розгляд тендерному комітету надав 

наступні документи: 

- Комерційну пропозицію щодо предмету закупівлі. 

- Засвідчену учасником та його печаткою копію свідоцтва про реєстрацію платника 

податків на додану вартість, або витягу з Реєстру платників податку на додану вартість. 

- Засвідчену учасником та його печаткою копію витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань який містить 

актуальні відомості. 

- Копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії або копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з постачання електричної 

енергії. 

- Проект договору. 

- Інформацію, що підтверджує повноваження особи на підписання документів, що 

надаються у складі пропозиції учасника та/або на представництво учасника під час 

проведення процедури закупівлі, та підтверджує правомочність на укладення договору 

про закупівлю. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити обсяг та загальну суму закупівлі електричної енергії на _____ рік, а саме: 

1. Загальний обсяг закупівлі активної електроенергії становить – _________________ кВт·год. 

2. Оціночна вартість заявлених Замовником на _____ рік обсягів споживання електричної енергії  

становить: _________________________________________________________________ грн. (з ПДВ). 

Погодити умови постачання електричної енергії Замовнику згідно наданої комерційної 

пропозиції ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», яка є невід’ємною частиною Договору про  

постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. 



Сторони усвідомлюють, що зазначена очікувана вартість визначена на дату проведення 

переговорів та не може бути фактичною по причині можливої зміни Регулятором тарифів/складових 

ціни на електричну енергію. 

Обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені Замовником залежно від 

реального фінансування видатків. 

Від Замовника:  

_______________________________                 ________________________________________ 
                           (посада)                                                                                      (ПІБ)  
_______________________________                 ________________________________________ 
                           (посада)                                                                                      (ПІБ)  
_______________________________                 ________________________________________ 
                           (посада)                                                                                      (ПІБ)  

                                          М.П. 

Від Учасника: 

_______________________________                 ________________________________________ 
                           (посада)                                                                                      (ПІБ)  
_______________________________                 ________________________________________ 
                           (посада)                                                                                      (ПІБ)  

                                          М.П. 


