
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:  

Національна академія внутрішніх справ;  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1;  

код за ЄДРПОУ – 08751177;  

категорія замовника – Навчальний заклад. 
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):   
Послуг з розподілу електричної енергії (послуги з компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії) (ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії) 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-20-000024-b 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 544,11 грн з урахуванням ПДВ 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-

продажем, постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії 

(ліцензіатами з виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та 

споживачами електричної енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної 

енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (надалі – ПРРЕЕ). 

Згідно з пунктом 67 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій АТ 

"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" займає монопольне становище на ринку розподілу 

електричної енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на 

території Івано-Франківської області. Отже, воно є єдиним постачальником Розподілу 

електричної енергії – код ДК 021:2015 - 65310000-9 (Послуги з компенсації перетікань 

реактивної електричної енергії) в межах існуючих та підведених до Національна академія 

внутрішніх справ електромереж. 

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» оператор системи 

розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, 

технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової 

спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл 

електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного 

середовища та забезпечення енергоефективності. Відповідно до Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 

від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» 

перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж 

(перетікання реактивної електричної енергії) - складова фізичних процесів передачі, розподілу 

та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати 

активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії. 

Плата за перетікання реактивної електроенергії – це плата за послуги, які оператор 

системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж 

змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно 

незбалансовані електроустановки. Пунктом 4.33. Правил вказано, що споживачі, 

електроустановки яких приєднані до мереж, що належать оператору системи, вносять плату за 

перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи 

відповідно до умов договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) 

електричної енергії. Отже, виникає потреба в застосуванні переговорної процедури щодо 

закупівлі Розподіл електричної енергії – код ДК 021:2015 - 65310000-9 (Послуги з компенсації 



перетікань реактивної електричної енергії) з АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО". 

За таких умов вищезазначені послуги можуть бути надані тільки одним оператором системи 

розподілу – АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО", у зв’язку з чим виникають підстави для 

застосування пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а 

саме: переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 

відсутності конкуренції з технічних причин. 

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: 

1) Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 №2019-VIII; 

2) Закон України «Про Природні монополії» від 20.04.2000 №1682-III; 

3) Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій»; 

4) Зведений перелік суб’єктів природних монополій, розміщених на офіційному сайті 

Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua; 

5) Постанова НКРЕКП №312 від 14.03.2018 року «Про затвердження Правил 

роздрібного ринку електричної енергії» 

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

Розмір бюджетного призначення для послуг з розподілу електричної енергії (послуги 

з компенсації перетікань реактивної електричної енергії). Запланований обсяг – 107773 кВАр-

год 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікуване споживання на 2021 рік – 107773 кВАр-год. Очікувана вартість послуг з 

розподілу визначається як добуток вартості фактино наданих послуг у аналогічному періоді 

попереднього року та тарифу постачальника. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік 

– 7 544,11 грн. 

http://www.amc.gov.ua/

