
Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
та  очікуваної вартості предмета закупівлі: 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 

 
Назва предмета закупівлі   Електрична енергія  з розподілом на 2022рік 

згідно ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»  

 

Замовник: КНП «ЦПМСД  Любешівської селищної ради» 

 

Закупівля  на PROZORRO.gov.ua :  UA-2021-11-24-006597-a  Відкриті торги 

Очікувана вартість – 580176.00грн 

Кількість – 80580кВт/год 

Термін постачання :  з 01.01.2022р по 31.12.2022р. 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі  Електрична енергія  

визначені щоб забезпечити потребу структурних підрозділів КНП «ЦПМСД  

Любешівської селищної ради». Місце поставки: 

- Амбулаторія с.Залаззя : 44242 ,с.Бихів,   вул. Незалежності, 25; 

- Амбулаторія с.Бірки : 44240, с. Бірки ,   вул. Поліська,43а; 

-  Амбулаторія с.Ветли : 44220, с.Ветли,    вул. Поліська, 133; 

- Амбулаторія с.Бихів : 44242, с.Бихів ,    вул. Незалежності, 25; 

- Амбулаторія с.Залізниця : 44253, с.Залізниця,  вул. Т.Шевченка, буд.2; 

-  Амбулаторія с.Седлище : 44250, с.Седлище, вул.Сонячна, буд. 2; 

- Амбулаторія с.Судче : 44250, с.Судче ,    вул. Ланевича, буд. 12а; 

- Амбулаторія с. Цир : 44241, с.Цир,     вул. Героїв Майдану, буд. 7; 

- ФП с. Деревок :   44230, с.Деревок,     вул. Поліщука, 12 

 

Обґрунтування кількості та  очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Визначення кількості та очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний 

2021 рік (бюджетний період) та прогнозу на 2022рік  та становить  -  80580 кВт⋅год., 

на 580176,00грн. 

    Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару відповідно до 

примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка 

затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 18.02.2020 № 275.  

    При цьому розрахунок очікуваної вартості електричної енергії з розподілом 

проводився  згідно Методики методом розрахунку у разі державного регулювання 

цін і тарифів за формулою: 
Вф = V* (Ц + М + Тосп + Тоср)*1,2, 

де V — плановий обсяг електричної енергії, кВт; 

Вф — вартість обсягу можливого споживання електроенергії у розрахунковому 

періоді постачання, грн; 



Ц — середньозважена ціна закупівлі електроенергії, що фактично склалася для 

постачальника на РДН у певний період постачання з огляду на вимоги пункту 5.1 

Правил, грн/кВт·год. 

Зазвичай таку ціну ДП «Оператор ринку» розміщує на своєму сайті. Вона охоплює 

усі обов’язкові податки, збори та платежі, що передбачає законодавство та інші 

нормативні документи. Виняток — ПДВ, який обліковують окремо; 

М — маржа постачальника. Вона залежить від обсягу споживання, грн/кВт·год; 

Т осп — тариф на послуги з передачі електроенергії, грн/кВт·год. Його встановлює 

НКРЕКП відповідно до затвердженої методики. Оператор системи передачі 

оприлюднює його на власному сайті у триденний термін після затвердження; 

1,2 — числове значення ПДВ. 

 

Тариф на послуги з передачі та тариф на послуги з розподілу — регульована 

складова ціни на постачання електроенергії. Їх затверджує НКРЕКП. 

Крім нерегульованих цін, які вільно складаються на ринку, на ціну 

електроенергії впливають регульовані ціни, а саме: 

 тариф на передачу; 

 тариф на розподіл — якщо закуповуєте електроенергію разом із послугою 
з розподілу. 

Також НКРЕКП регулює ціни на РДН та ВДР — вона встановлює прайс-кепи 

(граничні ціни). 

Так, влітку поточного року НКРЕКП Постановою № 1227 внесла зміни до 

прайс-кепів. Вона затвердила нові ціни для учасників РДН та ВДР 

в торговельній зоні ОЕС України: 
 2000 грн/МВт·год для годин мінімального добового навантаження (з 23:00 до 

07:00), тобто максимальна гранична ціна зросла на 60,8%; 

 4000 грн/МВт·год для годин максимального навантаження (з  07:00 до 23:00), 
тобто максимальна гранична ціна зросла на 50,6%. 

Вф = V* (Ц + М + Тосп + Тоср)*1,2= 80580*(4,000+0,35112+1,65)*1,2 =580176грн 

 

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік 

заплановано в бюджетному запиті -580176 кВт*год. 

 

https://edz.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=63564
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