
Найменування замовника:    
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області 
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940 
Місцезнаходження замовника:  
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000 
Категорія замовника: 
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 
Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмету закупівлі: 
Розподіл електричної енергії  (65310000-9) (код ДК 021:2015:65310000-9- Розподіл 

електричної енергії) 
 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура закупівлі (UA-2021-
12-23-003334-c). 
 
Обсяг закупівлі: 2012400 кіловат-година. 
  Розрахунок загального обсягу закупівлі визначено відповідно до очікуваної 
потреби на 2022 рік з урахуванням фактичного обсягу споживання електричної енергії на 
протязі 2021 року. Планові обсяги закупівлі послуг  розподілу електричної енергії у 2022 
році становлять 2012400 кіловат-година. 
 
Термін постачання товару: з 01 січня 2022 р. до 31 грудня 2022 р.  
 
Технічні та якісні характеристики мають  відповідати стандартам та  нормативно-
правовим  актам,  які  діють  на  території  України:  

(a) Закону України “Про ринок електричної енергії”; 
(b) Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. 

№ 310; 
(c) Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (зі змінами); 
(d) Постанові  НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку» (у 

редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168); 
(e) Постанові  НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»; 
(f) інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України “Про ринок 

електричної енергії”. 
 
Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:  
2 656 368,00 грн. з ПДВ, в тому числі: 
1,32 грн. × 1692,40 кВт = 2 233 968,00 – місцевий бюджет; 
1,32 грн. × 320,0 кВт = 422 400,00 – власний бюджет (кошти від господарської діяльності 
підприємства). 

Тариф на послуги  розподілу електричної енергії встановлюється відповідно до 
Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 05 жовтня 2018 року № 1175, постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 23 липня 
2013 року № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий 



строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 26 липня 2013 року за № 1266/23798, постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 26 липня 2013 року № 1029 «Про 
застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 серпня 
2013 року за № 1294/23826. 

Тариф на послуги  розподілу електричної енергії з 01.01.2022 року встановлено 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 17.12.2021 року № 2592 «Про встановлення тарифів 
на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «Волиньобленерго» із застосуванням 
стимулюючого регулювання». 

23.12.2021 р. 


