Оголошення
про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для
здійснення державно-приватного партнерства щодо реалізації проекту
«Енергетичний міст «Україна – «Європейський Союз»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголошує про
проведення конкурсу для здійснення державно-приватного партнерства щодо
реалізації проекту «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз».
Мета здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту
«Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз» полягає у створенні умов
для інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до європейської
енергосистеми ENTSO-E за рахунок забезпечення експорту електричної енергії
з енергоблоку №2 Хмельницької АЕС до країн Європейського Союзу та
створення на цій основі механізму фінансового забезпечення розвитку
генеруючих потужностей атомної енергетики. Досягнення зазначеної мети має
здійснюватися шляхом:
розширення «Бурштинського енергоострову» (включення до нього
енергоблоку №2 Хмельницької АЕС, підстанції 750/330 кВ «Західноукраїнська»
та міждержавної електричної мережі ПЛ-750 кВ «Хмельницька АЕС – Жешув
(Польща)»;
гарантування довгострокового експорту електроенергії до країн ЄС та
пов’язаної з ним виручки у вільноконвертованій валюті для цільового
використання ДП «НАЕК «Енергоатом» на добудову енергоблоків;
підвищення рівня використання та збільшення максимальної потужності
ядерних енергоблоків, в тому числі Южно-Української АЕС та Запорізької
АЕС;
створення
умов
та
інструментів,
необхідних
для
залучення
ДП «НАЕК «Енергоатом» коштів для фінансування розвитку енергетичної
інфраструктури.
Об'єкт державно-приватного партнерства – функціонально пов’язані між
собою існуючі об’єкти енергетики (електричні мережі, обладнання,
устаткування тощо) державної форми власності, що знаходяться у
господарському віданні ДП «НАЕК «Енергоатом» (зокрема, ВРП 750 кВ ХАЕС,
схема живлення блоків № 1, 2 ХАЕС) та ДП «НЕК «Укренерго» (лінія
електропередач 750 кВ «ХАЕС – Жешув» (Польща), п/с «Західноукраїнська»,
лінія електропередач 750 кВ «Західноукраїнська – Альбертиша» (Угорщина),
які підлягають реконструкції та модернізації, а також об’єкт, що має бути
створений (придбаний) в результаті виконання договору, укладеного в рамках
ДПП (блочний трансформатор).
Строк здійснення державно-приватного партнерства – не більше 23
(двадцяти трьох) років та 3 (трьох) місяців.
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Найменування державного партнера – Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України.
Вид договору, що укладається – змішаний договір, що укладається в рамках
державно-приватного партнерства.
Строк подання заявки на участь у конкурсі – до 17:30 45 календарного дня,
після публікації цього Оголошення.
Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в Інструкції для
претендентів,
яку
можна
отримати
за
адресою:
м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 4 (каб. 310), з понеділка по четвер з 8:30 до 17:30;
п’ятниця з 8:30 до 16:15).
Контактна особа – Артюх Вадим Миколайович, тел. 206-37-11.
Строк проведення конкурсу: граничний строк подання конкурсних
пропозицій – 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у
конкурсі.
Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу:
- надання письмового запиту за адресою: Міністерство енергетики та
вугільної промисловості, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30 ;
- за факсом (044) 531-36-92;
- на електронну пошту: kanc@mev.gov.ua.

