
Обґрунтування 

 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

«Розподіл електричної енергії», код ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник:  

65310000-9 – розподіл електричної енергії» на 2021 рік,  

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2020-12-18-001004-a 

 

З метою організації відповідних умов праці та забезпечення невідкладних потреб на 2021 

рік існує потреба у закупівлі електричної енергії. Виходячи з очікуваного обсягу споживання 

електричної енергії для потреб Інституту в розмірі 900000 кВт*год на 2021 рік, розмір 

бюджетних призначень для закупівлі розподілу електричної енергії на 2021 рік становить 

308709.00 грн з ПДВ. 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної 

енергії», оператор системи зобов’язаний укласти договори про надання послуг з розподілу 

електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних 

мереж на території діяльності відповідного оператора системи. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" займає монопольне становище на 

ринку розподілу електричної енергії на території міста Києва та входить до Зведеного переліку 

природних монополій, який оприлюднено на офіційному сайті Антимонопольного комітету 

України (www.amc.gov.ua). У зв’язку з тим, що електроустановки Інституту проблем 

математичних машин і систем НАН України у м. Києві приєднані до електричних мереж, що 

належать оператору системи розподілу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", послуги з розподілу електричної енергії можуть бути надані 

виключно ДТЕК Київські Електромережі. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: виходячи з очікуваного обсягу 

споживання електричної енергії на 2021 рік в розмірі 900000 кВт*год та тарифу на розподіл 

електричної енергії, затвердженого для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2021 рік, що затверджений постановою НКРЕКП від 

11.07.2020 для 2 класу напруги становить 34,301 коп./кВт*год (з ПДВ), очікувана вартість 

предмету закупівлі становить 308709 грн.  

Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок 

очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і 

тарифів. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 

№ 275 (із змінами). 

Укладення договору з розподілу електричної енергії відбувається шляхом підписання 

заяви-приєднання до Публічного договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії та проведення переговорів щодо узгодження обсягів та ціни. 

Таким чином, орієнтовна сума закупівлі з розподілу електричної енергії за встановленим 

тарифом становитиме 308709 грн. з ПДВ, (900000 кВт*год). 

 


