
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:  
код ДК 021:2015 65310000-9 Розподіл електричної енергії (послуги з розподілу електричної енергії 

та супутні послуги (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у відповідності до 

норм чинного законодавства, відсутність конкуренції з технічних причин обґрунтована наступним 

чином:  

«Відповідно до Закону України «Про природні монополії», розпорядження 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», «Зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021» Акціонерне товариство "Сумиобленерго" є 

суб’єктом природних монополій, який здійснює розподіл електричної енергії на території Сумської 

області. Крім того, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими Постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (далі – ПРЕЕ) на непобутових споживачів покладено обов’язки 

здійснювати компенсацію перетікань реактивної електричної енергії. Перетікання реактивної 

електроенергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної 

електроенергії) – це складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання електричної 

енергії (абз. 42 пункт 1.1.2. ПРЕЕ). Причиною перетікання реактивної електричної енергії є 

експлуатація споживачем електромагнітно незбалансованої електроустановки під час отримання 

послуг з розподілу. Оператор системи розподілу, відповідно до абз. 46 п. 1.1.2 ПРЕЕ, змушений 

надавати споживачу, який експлуатує електромагнітно незбалансовані установки послуги з 

перетікання реактивної електричної енергії, як супутні послуги. Отже, відповідно до пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону найбільш прийнятною процедурою для проведення даної закупівлі є 

переговорна процедура закупівлі оскільки, послуги з розподілу електричної енергії та супутні 

послуги (послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) можуть бути надані 

виключно певним суб’єктом господарювання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"СУМИОБЛЕНЕРГО" у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. Документи, що 

підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі з підстав визначених 

пунктом 2 частини 2 статті 40 Закону: - Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 

1682-III; - розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про 

затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»; - 

Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 31.12.2021р. - Постанова НКРЕКП від 

14.03.2018 р. № 312.» 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 6 144 484,08 грн з ПДВ і визначена 

відповідно до поданої пропозиції АТ «Сумиобленерго» на 2022 рік.  

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану. В Сумському державному університеті затверджено кошторис на 2022 рік в якому зокрема 

передбачаються видатки на послугу з розподілу електричної енергії та супутні послуги (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії). Затвердженим кошторисом встановлені 

повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським державним університетом своїх функцій 

та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень. 


