
Вих.№б/н від 14.06.2021 р. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі 

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів та на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України  від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» підготовлено та опубліковано 

обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі. Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом 

бюджетного року відповідно до річного плану закупівель. 

Замовник: Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 

Предмет Закупівлі: ДК 021:2015:45310000-3 - Електромонтажні роботи (Послуги з нестандартного 

приєднання електроустановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переонащення та 

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від точки 

забезпечення потужності до точки приєднання) до електричних мереж системи розподілу) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 301 056,00 грн. (триста одна тисяча п’ятдесят шість 

гривень 00 коп.) з ПДВ. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-11-003674-b 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до технічних умов нестандартного приєднання 

до електричних мереж електроустановок. 

 



 

 



 

 

 

 

Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу визначається відповідно 

до Кодексу систем розподілу, законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Методики 

(порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої 

постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965. Відповідно до зазначеної Методики постановою НКРЕКП від 

23.12.2020 № 2701 «Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за 

лінійну частину приєднання на 2021 рік» для операторів системи розподілу затверджено ставки плати за 

нестандартне приєднання на 2021 рік. У Додатку до вказаної постанови затверджено ставки плати за 

нестандартне приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу оператора 

системи розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго».  



 

 


