
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

Національної академії аграрних наук України 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 

021:2015-65310000-9  послуги з розподілу електричної енергії у тому числі 

реактивної енергії на 2022 рік, розміру бюджетного призначення , 

очікуваної вартості предмета закупівлі  

 Найменування : Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва Національної академії аграрних наук. 

 Місцезнаходження  Україна, 14027  м. Чернігів, Чернігівська обл. вул. Шевченка, 97. 

 

  Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб:00497360. 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015-65310000-9 послуги з розподілу електричної енергії у 

тому числі реактивної енергії. 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-12-28-005673-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі 310730 грн. 

Визначення очікуваної вартості обумовлено аналізом отриманої /наданої послуги з 

розподілу електричної енергії за календарний рік. Відповідно до примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства 

розвитку економіки ,торгівлі та сільського господарства від 08.02.2020р. №275.При цьому 

розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі ціни (тарифу) отримані згідно з 

інформацією оприлюдненою на офіційному сайті оператора системи розподілу (далі ОСР) 

та регулятора національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг(далі НКРЕКП, регулятор), саме з постанови НКРЕКП 

№2614 від 17.12.2021р. для ОСР, який здійснює діяльність в Чернігівській області на дату 

визначення очікуваної вартості.  

Розмір бюджетного призначення : відповідно кошторисного призначення на 2022р.по 

КЕКВ 2281 згідно з кошторисом. 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик: Враховуючи вартість закупівлі 

послуги: ДК 021:2015: код 65310000-9 (Розподіл електричної енергії, втому числі 

реактивної електроенергії) та відповідно до ч. 2 ст. 13 та ст. 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» Замовник може застосувати переговорну процедуру (скорочену), 

зокрема, у разі «відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на 

відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. АТ «Чернігівобленерго» 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу електричної енергії в 

межах власних діючих мереж на території м. Чернігів. Дане підприємство включене до 

Реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері 

енергетики за № 69 (станом на 31.10.2021 р.)..Об’єкти Інституту сільськогосподарської 



мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук 

України 

  підключені до загальної розподільної електромережі АТ «Чернігівобленерго». Отже, 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

Національної академії аграрних наук України з технічних причин не має можливості 

забезпечуватись послугами з розподілу електричної енергії іншими підприємствами. 

Дані послуги можуть бути надані лише певним підприємством – АТ 

«Чернігівобленерго». Інша альтернатива відсутня. 

Термін постачання  з 01.01.2022р.по 31.12.2022р. 

Очікувана вартість 310730 грн.  

Уповноважена особа                                        Немченко Л.А. 

 

 

 

 

 

 


