
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. Назва предмета 

закупівлі 

«Розподіл електричної енергії та супутні послуги (Послуги із 

забезпечення перетікань реактивної  електричної енергії)», код 

ДК 021:2015 65300000-6 

2. Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

Згідно вимог Правил роздрібного ринку електричної 

енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312) 

та Кодексу систем розподілу (затверджений постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 №310) КП «Плесо» (як Споживач) 

повинне вжити заходів щодо компенсації реактивного 

навантаження в електропередавальних мережах, яке виникає під 

час роботи належних йому  діючих електроустановок. 

Ураховуючи що підпорядковані КП «Плесо» об’єкти 

електроспоживання не обладнані спеціальними пристроями для 

компенсації реактивної енергії (конденсаторними установками), 

підприємство не має технічної можливості самостійно 

забезпечити виконання вимог щодо компенсації реактивного 

навантаження в електропередавальних мережах, до яких 

підключено ці об’єкти. Таким чином компенсацію реактивної 

енергії, яка споживається електроустановками КП «Плесо», буде 

здійснювати оператор системи розподілу, до мереж якого вони 

приєднані – ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі». Зазначена 

послуга надається на платній основі на підставі укладеного між 

Споживачем та Оператором системи розподілу Договору про 

надання послуг із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії (який є додатком 10 до Договору споживача 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії). 

Таким чином є необхідність в проведенні процедури закупівлі 

послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні 

закупівлі».  

Ураховуючи те, забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії в електричних мережах технічно може 

здійснюватися тільки оператором системи розподілу, до мереж 

якого приєднано електромережі споживача (тобто тільки ПрАТ 

«ДТЕК Київські електромережі», на підставі положень абзацу 

четвертого пункту 2 частини другої статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 р. № 922-VIII, зі змінами 

та доповненнями ) можливе застосування переговорної 

процедури закупівлі із-за відсутності конкуренції з технічних 

причин. 

3. Обґрунтування 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі, 

розміру бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано відповідно до 

Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України  від 

18.02.2020 № 275. 

Очікуваний обсяг надання послуг із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії визначається як 

добуток очікуваного обсягу споживання активної електричної 

енергії ( 3 000 000 кВт*год.) та нормативного тангенсу 

навантаження , який дорівнює 0,8. 



Таким чином розрахунковий (плановий) обсяг надання 

послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

складає    2 400 000 кВАр*год.  

Діюча середньозважена ціна ПрАТ «ДТЕК «Київські 

електромережі» на послуги із забезпечення перетікань 1 

кВАр*год реактивної електричної енергії складає                        

0,15996  грн./ кВАр*год. (з урахуванням ПДВ). 

Очікувана орієнтовна вартість закупівлі послуг із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії у 2022 

році складе  383 904,00 грн. ( з урахування податку на додану 

вартість). 

4. Обґрунтування 

застосування 

переговорної 

процедури 

Відповідно частини 1 статті 40 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (далі – Закон) переговорна процедура 

закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно 

до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення 

переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з 

одним або кількома учасниками процедури закупівлі.  

Згідно вимог Правил роздрібного ринку електричної 

енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312) 

та Кодексу систем розподілу (затверджений постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 №310) КП «Плесо» (як Споживач) 

повинне вжити заходів щодо компенсації реактивного 

навантаження в електропередавальних мережах, яке виникає під 

час роботи належних йому  діючих електроустановок. 

Ураховуючи що підпорядковані КП «Плесо» об’єкти 

електроспоживання не обладнані спеціальними пристроями для 

компенсації реактивної енергії (конденсаторними установками), 

підприємство не має технічної можливості самостійно 

забезпечити виконання вимог щодо компенсації реактивного 

навантаження в електропередавальних мережах, до яких 

підключено ці об’єкти. Таким чином компенсацію реактивної 

енергії, яка споживається електроустановками КП «Плесо», буде 

здійснювати оператор системи розподілу, до мереж якого вони 

приєднані – ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі». Зазначена 

послуга надається на платній основі на підставі укладеного між 

Споживачем та Оператором системи розподілу Договору про 

надання послуг із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії (який є додатком 10 до Договору споживача 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії). 

Таким чином є необхідність в проведенні процедури закупівлі 

послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні 

закупівлі».  

Ураховуючи те, забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії в електричних мережах технічно може 

здійснюватися тільки оператором системи розподілу, до мереж 

якого приєднано електромережі споживача (тобто тільки ПрАТ 

«ДТЕК Київські електромережі», на підставі положень абзацу 

четвертого пункту 2 частини другої статті 40 Закону України 

«Про публічні закупівлі» (від 25.12.2015 р. № 922-VIII, зі змінами 

та доповненнями ) можливе застосування переговорної 

процедури закупівлі із-за відсутності конкуренції з технічних 

причин. 



Крім того, ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» є 

природним монополістом, який проваджує господарську 

діяльність у сфері енергетики (за видом – «Розподіл електричної 

енергії») на території м. Києва, що підтверджено п.70 Реєстру 

суб’єктів природних монополій, які провадять господарську 

діяльність у сфері енергетики станом на 30.11.2021 (реєстр 

опубліковано на офіційному веб-сайті НКРЕКП), на підставі 

положень п. 2 частини другої статті 40 Закону можливе 

застосування переговорної процедури закупівлі, оскільки 

послуги з забезпечення перетікань реактивної електричної енергії 

для КП «Плесо» можуть бути надані виключно певним суб’єктом 

господарювання. 

Згідно із Законом та потребами Замовника, передбачено 

здійснити Закупівлю в обсязі — 383904,00 грн.  

Отже, зважаючи на вищенаведене, Закупівля для Замовника 

може бути здійснена на підставі абзацу четвертого пункту 2 

частини другої статті 40 Закону, а саме відсутність конкуренції з 

технічних причин, яка має бути документально підтверджена 

замовником. Документальним підтвердженням замовника є 

Реєстр суб’єктів природних монополій, які провадять 

господарську діяльність у сфері енергетики станом на 

30.11.2021р. 

 

 


