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 ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                    

наказом директора                                                                                                             

ДПЕМ ПрАТ Атомсервіс»  

                                                                                               

від 19.12.2018р. №562/06-2 

 

                                                        

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про придбання (та/або надання, та/або спільного використання)  

товарів, робіт і послуг, у тому числі у ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс»,  

ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсервіс 

для забезпечення потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Южноукраїнськ 

2018р. 
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1. Це Положення установлює правові та економічні засади придбання (та/або 

надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг, у тому числі у ДПТС 

«Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсревіс»  для забезпечення 

потреб ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс», а також  механізм організації надання Регулятору 

інформації щодо укладення договорів з  ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП 

«Енергозбут», ПрАТ «Атомсревіс». 

 

2. Придбання (та/або надання) товарів, робіт і послуг здійснюється ДПЕМ ПрАТ 

«Атомсервіс» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».  

 

3. Спільне використання технологічних електричних мереж здійснюється відповідно 

до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

14.03.2018р. №312, та Методики обрахування плати за спільне використання 

технологічних електричних мереж, затверджених постановою НКРЕКП від 12.06.2008р. 

№691. 

 

3. Оренда майна здійснюється ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» відповідно до чинного 

законодавства України.  

 

4. У разі необхідності оренди  майна або здачі в оренду у  ДПТС «Квант», ПрАТ 

«Атомсервіс», ДП «Енергозбут», ПрАТ «Атомсревіс» орендна плата розраховується в 

наступному порядку:  

Визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати 

встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - 

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З 

урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір 

орендної плати за перший та наступні місяці оренди.  

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на 

основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на 

основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.  

Розмір річної орендної плати у разі оренди нерухомого майна встановлюється за 

згодою сторін, але не більше як 15 відсотків вартості орендованого майна за результатами 

незалежної оцінки. 

 

Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого 

індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не більше як 15 

відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки. 

 

У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за 

формулою:  

 

 О 

пл  

 

= 

 

В п х С ор 

_______________ , 

100 

 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної 

оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, розмір якої зазначено вище.  

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його 

місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки 

є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з 

незалежної оцінки. 
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Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду 

розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку 

за такою формулою: 

 

 

 

О 

пл.  

 міс.  

 

= 

 

О пл 

______  
12 

 

х І д.о. х І м , 

 

де О пл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;             

І д.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої 

оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; І м - індекс інфляції за базовий 

місяць розрахунку орендної плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування 

розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа 

наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 

попередній місяць. 

 

5. ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» повідомляє НКРЕКП про договори та щодо умов 

таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами) 

протягом 20 днів з дати укладення  договорів: 

на придбання (та/або надання, та/або отримання, та/або спільне використання) 

товарів та послуг із ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», та/або з ПрАТ 

«Атомсервіс», та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і 

послуг за такими договорами),  

а також придбання ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» товарів і послуг у ДПТС «Квант» 

ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», та/або у ПрАТ «Атомсервіс»,  

та/або надання ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» товарів і послуг ДПТС «Квант» ПрАТ 

«Атомсервіс», ДП «Енергозбут», та/або ПрАТ «Атомсервіс»,  

та/або спільне використання ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» товарів і послуг із ДПТС 

«Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут», та/або з ПрАТ «Атомсервіс»,  

виключно на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо: 

• відсутності конфлікту інтересів та прозорості; 

• неперешкоджання конкуренції; 

• унеможливлення перехресного субсидіювання між ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»  та 

ПрАТ «Атомсервіс», та ДПТС «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», ДП «Енергозбут». 

 

 

 

 

Провідний юрисконсульт                                                                     І.В. Слєсаренко                         

 

 


