
Додаток 1
до рапорту про закупівлю 
від 23.02.2021

Визначення замовником кількісних, гехнічних, якісних характеристик га очікуваної  
вартості предмету закупівлі ДК' 021:2015 65320000-2 експлуатація електричних  
установок «послуги з забезпечення перетікань реактивної електричної енєрі ії»

Визначення замовником очікуваної  вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 
65320000-2 експлуатація електричних установок «послуги з забезпечення перетікань 
реактивної  електричної  енерг ії» здійснює ться відповідно до примірної методики визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №  275.

L_____ Визначення потреби в товарах, роботах, послугах:
№ Назва Код товару чи Кількіс Од. Місце поставки чи Строк

номенклату послуги. І Ь вимір місце надання послуг поставки
рної визначеного або робіт товару.
позиції. згідно з Єдиним надання
переліку закупівельним послуг.
послуг або словником, що або робіт
робіт найбільше 

відповідає назві 
номенклатурної  
позиції предмета 
закупівлі.

1 послуги 3 65320000-2 240 000 к Вт 62532. Харківська обл.. до 31
забезпечення експлуатація с. Верхня Ііисарівка. грудня
перетікань електричних вулиця Рубіжанська. 17 2021 року
реактивної установок
електричної
енергії

.

2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних 
характеристик.
Оператор системи надає послуги із забезпечення перетікань реактивної  електричної енергії 
до електроустановок споживачів,  що експлуатують електромагнітно незбалансовані 
установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної  потужності,  а Споживач 
вживає вичерпних технологічних заходів щодо компенсаці ї  перетікань реактивної  
електричної енергії  у своїх електричних мережах.

3. Аналіз ринку.
Розрахунок очікуваної  вартості предмета закупівлі згідно наказу №  275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про 
затвердження примірної  методики визначення очікуваної  вартості предмета закупівлі»: 
Очікувана вартість предмету закупівлі розраховується на підставі наказу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості  від 06.02.2018 року №  87. Для розрахунку плати за 
послуги із забезпечення перетікань реактивної  електричної  енергії  застосовується 
середньозважена фактична ціна електричної енергії  на ринку "на добу наперед" за перші 20 
днів попереднього розрахункового періоду (без Г1ДВ). яка визначається та оприлюднюється 
щомісячно Оператором ринку на його офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше 25 
числа попереднього розрахункового періоду: www.oree.com.ua. Станом на 01.01.2021 року 
вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної  електричної  енергії  до 
електроустановок Споживача за 1 кВт*год становить 1.59587 грн. (без ПДВ). Станом на 
01.02.2021 року вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної  електричної  енергії  то 
електроустановок Споживача за 1 кВт*год становить 1.36937 грн. (без 1ІДВ). Визначення 
вимог до умов поставки і оплати.

http://www.oree.com.ua


Порядок здійснення оплати:
Розрахунки Споживача за надання послуг з розподілу електричної  із забезпечення перетікань 
реактивної  електричної  енергії  здійснюються на підставі вис гавленого Оператором системи 
розподілу рахунка та акта приймання-передачі  розподіленої  електричної енергії  у строки 
визначені Договором про розподіл.
Строк (термін) надання послуг з розподілу електричної  енергії/із забезпечення перетікань 
реактивної  електричної  енергії  на період з «01» січня 2021 по «31» грудня 2021.
Місце надання послуг з розподілу електричної енергії/із забезпечення перетікань реактивної  
електричної  енергії: 62532. Харківська обл., с. Верхня Писарівка. вулиця Рубіжанська, 17 
(адреса Замовника)

4. Визначення очікуваної  вартості кожного окремого предмета закупівлі.
4.1. Розрахунок очікуваної  вартост і товару вказаним методом:

Розрахунок очікуваної  вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне
регулювання цін і тарифів

ПРОПОНУЮ :
Визначити очікувану вартість предмету закупівлі за ДК 021:2015 65320000-2 

експлуатація електричних установок «послуги з забезпечення перетікань реактивної  
електричної  енергії» у розмірі 402 278.50 (чотириста дві тисячі двіст і сімдесят вісім гривень 
50 копійок) з урахуванням 1 ЩВ. загальний обсяг поставки 240 000 кВт. за місцем поставки 
62532. Харківська обл.. с. Верхня Писарівка. н\. біжанська. 17.

О її,.,, = V * ц

де: ОВ,„., -очікувана вартість закупівлі товарів/послуг. щодо яких проводиться державне
регулювання цін і тарифів;

V - кількість (обсяг) товару/послуги,  що закуповується;

Ц,„и - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним
нормативно-правовим актом.

346 617.18 = 210 934,70* 1.643244 
55 661.32 -  29 065,30* 1.915044

Начальника квартирно-експлуатаційн жби 
підполковник

24.02.2021р.
V

Олександр ЛЯШИК


