
Обґрунтування розподілу електричної енергіїОбґрунтування технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Відокремлений структурний підрозділ 

«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного 

університету технологій та дизайну», вул. Івана Мазепи, 64 м. Чернігів, 14014; код 

за ЄДРПОУ — 37815703; категорія замовника — юридичні особи, які забезпечують 

потреби держави або територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником:  65310000-9 Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу 

електричної енергії для потреб навчального закладу в м. Чернігів). 

3. Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-19-005957-c 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері 

стандартизації. Засади функціонування ринку електричної енергії України 

визначаються Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 

13 квітня 2017 року. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори 

систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які 

встановлюються НКРЕКП. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік, 

становить 78 085,00 грн. з ПДВ. Тариф на розподіл електричної енергії ( в тому 

числі за перетікання реактивної електричної енергії) за 1 кВт/год – 1,61 грн.  

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 78 085,00  грн. з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначено методом множення планового споживання електричної енергії на 

діючий тариф.   

Відповідно: 

ОВЗрег= V × Цтар 

V — кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується; 

Цтар — ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним 

нормативно-правовим актом. 

Очікуване споживання на січень-грудень 2022 рік – 48500 кВт/год.   

Ціна на послугу з розподілу електричної енергії визначається з урахуванням 

норм Податкового кодексу України та законодавства у сфері електропостачання, з 

у рахуванням регульованих тарифів на розподіл електричної енергії, розрахунок та 

оприлюднення яких здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

Також, відповідно до Закону України „Про ринок електричної енергії” 

розподіл електричної енергії – це діяльність із транспортування електричної енергії 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-19-005957-c


від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок 

оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу (ОСР), крім 

постачання електричної енергії. Послуги із розподілу електричної енергії надають 

оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які 

встановлюються НКРЕКП. Господарська діяльність з розподілу (передачі) 

електричної енергії її споживачу провадиться на ринку електричної енергії за 

умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензія видається Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» включено в Зведений перлік суб’єктів 

природних монополій (станом на 31.12.2021, останній перелік на сайті), який 

затверджений Антимонопольним комітетом України, під номером 69, з 

найменуванням товару (товарної групи): «розподіл електричної енергії», з 

територією діяльності суб’єкта природних монополій: «територія Чернігівської 

області та м. Славутич Київської області відповідно до Постанови НКРЕКП від 

13.11.20218 №1434». 

Тому договір про закупівлю послуг щодо розподілу електричної енергії може 

бути укладений лише з одним виконавцем, а саме з АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22815333). 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа  

ВСП «ЧФКІД КНУТД»                                                           Тетяна БАГМУТ 


