
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»  

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Державна установа «Національний науковий 

центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. 

Стражеска Національної академії медичних наук України»; вул. Святослава Хороброго, 5, 

м. Київ, 03151, Україна; код за ЄДРПОУ – 44884985; категорія замовника – юридична особа, 

яка забезпечує потреби держави або територіальної громади. 

     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):  Послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії, код ДК 021:2015: 65310000-9 – Розподіл електричної енергії (послуги із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії)     

     3. Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-01-16-002828-a 

Закупівля послуги із компенсації перетікань реактивної електричної енергії, технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України 

«Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної 

енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом 

України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), Кодексом 

системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), 

Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженою 

наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2018 за № 392/31844 (далі — 

Методика), та іншими нормативно-правовими актами.      

     4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 192 640,00грн. (сто дев’яносто дві тисячі 

шістсот сорок грн. 00 коп.), з ПДВ. 

      5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

для закупівлі визначений в сумі 192 640,00грн. (сто девяносто дві тисячі шістсот сороок грн. 

00 коп.), з ПДВ, за КПКВ 6561160 Впровадження та реалізація нового механізму фінансового 

забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих 

науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України по КЕКВ 2282 

відповідно до кошторису на 2023 рік. 

     6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  Визначення очікуваної 

вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом отриманої послуги  із 

компенсації перетікань реактивної електричної енергії  (річного та місячного) за  попередній 

календарний рік. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі 

Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2018, який  

   7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, 

необхідних для безперебійного функціонування установи з урахуванням вимог чинного 

законодавства України.  

Термін постачання — з 01 січня  2023р. по 31 грудня 2023р. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг, за одиницю виміру послуги 

приймається кіловар-година (кВАр⋅год). 

 

Очікуваний обсяг закупівлі на 2023 рік визначається з огляду на очікуваний обсяг послуги із 

забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, розрахований згідно з Методикою 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40050331
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40050331
https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/40050331


обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженою наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018  № 87.  

 

Наявна електроустановка замовника є електромагнітно незбалансованою, даною 

електроустановкою (як комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд) здійснюється 

споживання реактивної електроенергії із електричної мережі або, навпаки, генерує реактивну 

електроенергію, тобто спричиняє зустрічні перетікання реактивної електроенергії в 

електричну мережу, до якої приєднана електроустановка. І у випадку споживання, і у 

випадку генерації реактивної електроенергії електроустановкою відбувається перетікання 

реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж.  

 

Абзац 42 пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначає, що 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 

(рівні напруг). Це — фізичний процес, який виникає на межі балансової належності через 

електромагнітну незбалансованість електроустановки споживача. 

 

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу 

електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії 

забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до 

положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках 

приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, 

визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 

електричних мережах загальної призначеності». 

 

 

 


