
Обґрунтування 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: 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"; 36011, Полтавська 

обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ДМИТРІЄВА, будинок 7-А; ЄДРПОУ 02008951; 

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 

021:2015 65310000-9 – Розподіл електричної енергії 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-11-013219-b 

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг, від 16.11.2018 № 1442 Про видачу Акціонерному товариству 

«Полтаваобленерго» ліцензії з розподілу електричної енергії, видано ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за регульованим тарифом у 

межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Полтавської області в 

межах розташування системи розподілу електричної енергії з 01.01.2019 року. Згідно зведеного 

переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-сайті Антимонопольного 

комітету України www.аmc.gov.ua станом на 30.11.2021 року (запис № 73) Акціонерне товариство 

“Полтаваобленерго” (ідентифікаційний код – 00131819), місцезнаходження: вул. Старий Поділ, 5, м. 

Полтава, 36022) є суб’єктом природної монополії з розподілу електричної енергії на території 

Полтавської області. Відповідно до Реєстру суб’єктів природних монополій у сфері енергетики 

розміщеного на офіційному веб-сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua станом на 31.12.2021 р. (запис 

№ 73) Акціонерне товариство “Полтаваобленерго” (ідентифікаційний код – 00131819), 

місцезнаходження: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022) є суб’єктом природної монополії з 

розподілу електричної енергії на території Полтавської області.  

обсяг закупівлі – 358 431 кВт/год 

термін надання послуг - протягом 2022 р. 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:. 

 Очікувана вартість закупівлі визначена враховуючи обсяг затверджених кошторисних 

призначень та затвердженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» затверджені постановою НКРЕКП від 17.12.2021р. №2604 «Про 

встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Розмір бюджетного призначення – 455 180,13 грн.  

Джерело фінансування:  

18 591,69 грн. – відшкодування орендарів 

436 588,44 грн. – кошти обласного бюджету 


