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ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, згідно постанови НКРЕКП від 
13.11.2018р. №1413 (надалі -  Учасник), в особі заступника начальника Рокитнівського РЕМ з 
комерційних питань Лящука Володимира Леонідовича, що діє на підставі Довіреності №80 від 
29.12.2020р., з іншої сторони, разом - Сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору.
1.1. Відповідно до Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», 

затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1749 від 
23.12.2015, предметом закупівлі є послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, код 
65320000-2 Експлуатація електричних установок.

1.2. В рамках виконання умов даного Договору, Сторони погоджуються про те, що умови надання та 
отримання послуг, що є предметом даного Договору регулюються даним Договором, іншими договорами 
укладеними до укладання даного Договору, які слід рахувати додатками до даного Договору. Додатки до даного 
Договору являються його невід’ємною частиною.

1.3. Учасник зобов’язується у 2021 році надати послугу відповідно до п. 1.1. даного Договору, а 
Замовник - отримати та оплатити її вартість.

1.4. Найменування послуги -  із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії. Обсяг послуги 
із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії зазначається в Додатку 1 до цього Договору.

1.5. Обсяги закупівлі послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії можуть бути 
зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

2. Якість товарів, робіт чи послуг --------- ,
О 1 О Сі УПРАВЛІНЬ £ 5* » * ^2.1. Учасник повинен надати Замовнику послугу із забезпечення переріканьмреактивної е^екігричної

енергії в обсягах, визначених цим Договором, із дотриманням граничних показників 5|^|т:І£де
визначених державними стандартами.
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3.2. Тариф на послугу із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на дату укладання
на послугу із забезпечення

3. Ціна договору
3.1. , Ціна становить 

грн. %

договору становить _____________
перетікань реактивної електричної

___________  грн/МВт год з ПДВ. Тариф
енергії змінюється автоматично у зв’язку

(Регулятором) нових тарифів.
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою 

додаткових угод.
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ш в4. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки Замовника за послугу проводяться у порядку та на умовам визначених Додатком 2̂  

даного Договору (далі по тексту -  Додаток 2).
4.2. Замовник здійснює оплату послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії не 

пізніше 10-го банківського дня періоду, що слідує за розрахунковим періодом. Розрахунковим періодомза цим 
Договором є календарний місяць.

4.3 Рахунок -  фактура за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії формується 
на основі обсягів, що визначаються у відповідності до умов Договору, та є підставою для формування 
Оператором системи Акту приймання-передавання наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії.

Рахунок-фактура за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, та Акт 
приймання-передавання наданих послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, можуть 
отримуватися споживачем та/або надаватися Оператором системи шляхом розміщення у «Кабінеті юридичного 
споживача».



5. Надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії
5.1* Строк (термін) надання послуги визначається умовами, які визначені в Додатку 2 до да 

Договору.
5.2. Послуга із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії здійснюється до об’єктів, 

дозволена потужність яких становить 16 кВ та більше, які обумовлені в Додатку 2 до цього Договору.

6. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати грошові кошти за надану послугу.
6.1.2. Отримувати надавану послугу та оформляти документи в порядку та на умовах, визначених в 

Додатку 2 до цього Договору.
6.1.3. Інші обов'язки Замовника визначаються в Додатку 2 до цього Договору.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це 

його у порядку, передбаченому в Додатку 2 до цього Договору та чинним законодавством України;
6.2.2. Контролювати обсяги послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії у строки, 

встановлені цим Договором у межах кошторисних видатків.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуги та загальну вартість цього Договору, зокрема з урахуванням 

фактичного обсягу видатків Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору та Додатку 
1 цього Договору.

6.2.4. Інші права, визначені в Додатку 2 цього Договору.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до 

електроустановок Замовника протягом встановленого цим Договором терміну.
6.3.2. Інші обов’язки визначені в Додатку 2 до даного Договору.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу із забезпечення перетіканнь 

реактивної електричної енергії, визначеної відповідно до Методики обчислення плати за перетікання реактивної 
електроенергії, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики в електроенергетичному комплексі (далі - Методика обчислення плати).

6.4.2. На доступ до розрахункових вузлів обліку електричної енергії, що встановлені на об'єктах 
Замовника, для зняття показів, замірів потужності в години максимуму навантаження енергосистеми та для 
виконання інших робіт відповідно умов визначених в Додатку 2 до даного Договору.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Учасник має право достроково розірвати цей 
Договір, повідомивши про це Замовника у порядку, передбаченому в Додатку 2 до даного Договору та діючим 
законодавством України.

6.4.4. Користуватися іншими правами, визначеними в Додатку 2 до даного Договору та діючим 
законодавством України.

7. Відповідальність сторін
7.1. Види порушень та відповідальності сторін установлені цим Договором та в Додатку 2 до даного 

Договору.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену законом та цим Договором.
7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуги із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії сторони несуть відповідальність у порядку передбаченому чинним 
законодавством України та в Додатку 2 до даного Договору.

8. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та 
виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які 
видаються відповідним органом, компетентним видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж тридцять календарних 
днів, кожна із Сторін в установленому даним Договором порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів



"

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом 
ліних переговорів та консультацій.

9.2. 'У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору
10.1. Цей Договір починає свою дію з 01.01.2021 року та діє до повного використання коштів, 

передбачених затвердженими кошторисами на відповідний рік, але не довше 31 грудня 2021 року.
10.2. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури 

закупівлі / спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 
визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на 
досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Закінчення терміну дії даного Договору не тягне за собою закінчення дії Договору споживача про 
надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії згідно Додатку 2 з усіма його додатками та 
додатковими угодами.

10.4. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови
11.1. Інші умови надання послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, не 

передбачені цим Договором, регулюються між Сторонами чинним законодавством України, Законом України 
«Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії та Договором споживача 
про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, який є Додатком 2 до цього Договору.

11.2. В разі закінчення строку дії даного Договору, надання послуг із забезпечення перетікань 
реактивної електроенергії здійснюється на підставі Договору споживача про надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії згідно Додатку 2, з усіма його додатками та додатковими угодами.

11.3. Сторони погоджуються, що з метою забезпечення однакового тлумачення визначень Додатку 
2, Сторона, яка іменується Учасником для потреб даного Договору є Оператором системи розподілу, а 
Замовник -  Споживачем згідно Договорів про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, які є 
додатками до договору про закупівлю послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії.

11.4. Керуючись законом України «Про захист персональних Даних» Сторони розуміють, що вся 
інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними даними, тобто даними, які 
використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї сторони, погоджується з тим, що 
такі дані зберігаються у іншої сторони для подальшого використання відповідно до чинного законодавства 
України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Підпис на цьому документі представників сторін 
означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник ознайомлений зі змістом 
ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Істотні умови даного Договору, в тому числі ціна за послугу із забезпечення перетікань 
реактивної електричної енергії, можуть змінюватися, шляхом укладення відповідної додаткової угоди 
до даного Договору у наступних випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна обсягів відбувається на підставі письмового

звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зменшення обсягів, 
визначених даним Договором.

2) продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо 
передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, 
затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної в договорі про закупівлю.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження стоку дії та строку виконання 
зобов’язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, 
обгрунтування продовження строку дії даного Договору та строку виконання зобов’язань щодо 
передачі товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника. 
До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально 
підтверджують об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження.

3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового 
звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обгрунтування щодо зміни ціни в бік 
зменшення.



4) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів \  
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або піл 
оподаткування.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни здійснюють у такому порядку:
- підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності 

документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки, податки і збори та/або зміни щодо надання 
пільг з оподаткування -  пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування та зміна яких 
впливає на визначення вартості (ціни) послуги, що є предметом даного Договору;

- нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким 
затверджені чи встановлені такі ставки, податки і збори та/або зміни щодо надання пільг з 
оподаткування -  пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, якщо інше не 
встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними документом);

- зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої 
ціни, в тому числі і загальна вартість договору;

5) зміни встановленого згідно із законодавством, органами державної статистики індексу 
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти зміни біржових котирувань або показників РІаПз, 
АК.0118 регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, які 
застосовуються в договорі.

Сторони погоджуються, що зміна ціни (вартості), в тому числі за одиницю послуги, що є 
предметом даного Договору може відбуватися у такому порядку:

- підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності 
документу, яким затвердженні чи встановленні регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що 
застосовуються у даному Договорі;

- нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким 
затвердженні чи встановленні регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що застосовуються у даному 
Договорі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними 
документом).

- зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої 
ціни, в тому числі і загальна вартість договору.

Перелік додатків до договору про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реакзивної електричної
енергії

Додатки Назва Примітка
Додаток 1 Обсяг послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії на 2021 рік
Додаток 2 Договір споживача про надання послуг з 

розподілу/передачі електричної енергії №

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:
Зам овн ик : Учасник:

ПрАТ «Рівнеобленерго»
33013, м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 71
ЄДРПОУ 05424874

йа 1 Ч \ ИА053333680000026007300024435
В філії РОУ АТ «Ощадбанк»

Ь \р 'А £48 ДО< т  іч Ч КООооіойоО ІПН 054248717168,
Витяг з реєстру платників ПДВ

Є чУА. ^ < 4 № 1728064500028
1 /Щ  1 ' - :  ■ Т а ® 0362) 694-298, факс: (0362) 694-211

\ \ ! и  і / ; .
М.П. й / Ш /  ЛлМ М.П.

“ 4$ V  ^  202 року “ «  Л  2024 року



• ДОДАТОК №1
до договору про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії

№ _______ВІД ” 4 4 ” 1уг)к̂ ид. 2 0 ц  р.

смт. Рокитне 20#|р.

1. Обсяг послуги з розподілу електричної енергії Замовника на 2021 рік становлять:

№
п/п Місяць

Обсяг послуги із забезпечення 
перетікань реактивної 

електричної енергії
1 Січень Оо

2 Лютий 14
3 Березень 6.00_________________________
4 Квітень 0,00_________________________
5 Травень 0,00
6 Червень с\оо
7 Липень 0,00
8 Серпень

г

0,00_________________________
9 Вересень 0,0 0
10 Жовтень 0,00
11 Листопад о,оО
12 Грудень 0,00

Всього за рік

2. З урахуванням діючого на сьогоднішній день тарифу на середню закупівельну ринкову ціну
електричної енергії оціночна вартість заявлених Замовником на 2021 рік обсягів послуги із 
забезпечення перетікань реактивної електричної енергії становить -аД 'ТіКи, 1с Чх?уу. грн. з 
ПДВ. Г

3. Сторони усвідомлюють, що зазначена в п.2 даного Додатку вартість заявлених Замовником 
обсягів із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на 2021 рік, визначена виходячи з 
вартості тарифів на момент укладання даного договору, а тому не є остаточною, при цьому, у разі 
зміни ціни істотні умови даного Договору можуть змінюватися у випадках передбачених ч.5 ст.41 
Закону України «Про публічні закупівлі».

Фактична вартість послуги наданої Замовнику, визначається відповідно до Методики обчислення 
плати за перетікання реактивної електроенергії наказ Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 06.02.2018р. № 87 та Додатку №4 «Порядок розрахунків за послугу з 
розподілу/передачі електричної енергії» до Договорів споживача про надання послуг з 
розподілу/передачі електричної енергії (Додаток 2).



ДОДАТОК 2
до договору про закупівлю послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енері

№ в ід « -ІЇ 202 { року

Перелік договорів споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії

№з/п Найменування Місце надання послуг Примітки

Договір споживача про 
надання послуг з 
розподілу/передачі 
електричної енергії

смт. Рокитне

П ідписи ст орін:

Тт
,й ч оварс ,>  

—
УчасйуфкГ: ПрАТ «Рівнеобленерго»

Ж̂7РОКИТШВСЬКИЙ \ % \ \
РАЙОН

мп. 1

а™ : |д
л-Л ^

/% //
_______________



ЗВІТ
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

ІІА-2 02 І -03-18-003337-а

Дата укладення договору: 18 березня 2021 10:00

Номер договору: 28003083^

Найменування замовника МАСЕВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ РОКИТНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 
або територіальної громади

Код згідно з  ЄДРПОУ замовника: 25319300

Місцезнаходження замовника: 34253, Україна, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, 
село Масевичі, вул.Центральна, будинок 113

Найменування постачальника 
товарів, виконавця робіт чи 
надавала послуг (для юридичної 
особи) або прізвище, ім'я, по 
батькові (для фізичної особи), з 
яким укладено договір:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

Код згідно з  ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавала послуг:

05424874

Місцезнаходження постачальника 
товарів, виконавця робіт чи 
надавала послуг (для юридичної 
особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) та номер телефону, 
телефаксу:

33013, Україна, Рівненська обл., місто Рівне, 
ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА будинок 71 
+380362694298

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуги із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії

Код за  Єдиним закупівельним 
словником:

ДК 021:2015:65320000-2: Експлуатація електричних 
установок

Найменування Кількість Місце поставки Строк поставки
(номенклатура, товарів, робіт чи товарів, виконання товарів,
асортимент) товарів, послуг 
робіт чи послуг

робіт чи надання виконання робіт 
послуг чи надання

послуг



Послуги із забезпечення 2424 кіловар- 
перетікань реактивної година 
електричної енергії

34253, Україна, по 31 грудня 2021 
Рівненська область, 
с.Масевичі, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА 113

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи
послуг:

Послуги із забезпечення перетікань реактивної 
електричної енергії

Ціна договору: 626,36 ЦАН

Строк дії договору: від 18 березня 2021 
до 31 грудня 2021

Ідентифікатор договору ЦА-2021-03-18-003337-а-а1

Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, Одиниця виміру Ціна за 
робіт чи послуг одиницю

Послуги із забезпечення перетікань реактивної кіловар-година
електричної енергії


