
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на 

закупівлю: код ДК 021:2015: «65300000-6 - Розподіл електричної енергії та супутні 

послуги» (Послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) 

(Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-03-005873-c) 

 

 Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності 

природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії. У зв’язку з 

відсутністю конкуренції з технічних причин на надання послуг із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії, що може бути надана тільки певним постачальником, 

прийнято рішення про проведення закупівлі із застосуванням переговорної процедури з 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 41946011, вул. Новокостянтинівська, 20, м.Київ, 04080). 

 Закупівля з послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії буде 

здійснюватись згідно тарифів, встановлених Постановою НКРЕ від 09.12.2020 №2369. Тариф 

на момент переговорів складає 0,1 грн./кВАр*год (з ПДВ).Загальний обсяг закупівлі послуг із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на 2021 рік складає – 1 110 000 

кВАр*год. Відповідно очікувана вартість закупівлі на 2021 рік складає – 111 000,00 грн. з ПДВ 

з урахуванням коштів орендарів.  

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 обгрунтованого 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.   

Розрахунок здійснений на підставі фактичних показників минулого бюджетного року, з 

урахуванням запланованих поточних завдань, потреб та у межах затверджених орієнтовних 

обсягів фінансування на 2021 рік. 

 

https://www.dzo.com.ua/tenders/9255754
https://www.dzo.com.ua/tenders/9255754

