
Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, 

купівлею-продажем, постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку 

електричної енергії (ліцензіатами з виробництва, передачі, розподілу або 

постачання електричної енергії) та споживачами електричної енергії, 

регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та 

Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312.  

Ціна на універсальні послуги ПрАТ «Харківенергозбут» розраховані 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвердження 

Порядку формування цін на універсальні послуги» встановлено ціну на 

електричну енергію для малих непобутових споживачів на січень 2022 

становить 5,858604 грн. з ПДВ на 1 кВт*год.  

Згідно з визначеннями частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»:  

- універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та 

малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими 

електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до 

цього Закону, на всій території України (п.93);  

- постачальник універсальної послуги - визначений відповідно до цього 

Закону електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання 

універсальної послуги (п.67) Частиною 2 статті 58 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» передбачено, що побутові споживачі та малі непобутові 

споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до 

цього Закону.  

Відповідно до частини 2 статті 63 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» у межах території здійснення діяльності одного 

постачальника універсальних послуг не допускається здійснення діяльності 

іншими постачальниками універсальних послуг. Частиною 4 статті 63 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» визначено, що постачальник 

універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, 

визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання 

універсальних послуг. Відповідно до абзацу 2 пункту 3.1.1 Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою Постанова НКРЕКП 

14.03.2018 № 312, місцем провадження господарської діяльності 

електропостачальника є територія України, крім постачальників універсальної 

послуги та постачальників «останньої надії», для яких місцем провадження 

господарської діяльності є територія, визначена в умовах конкурсу, 

проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У межах 

території діяльності одного постачальника універсальних послуг або 

постачальника «останньої надії» не допускається здійснення діяльності 

іншими постачальниками універсальних послуг або постачальниками 

«останньої надії» відповідно. Абзацами 2, 4 пункту 13 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії» 

передбачено, що з метою забезпечення надійного та безперервного постачання 

електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам 



відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних 

споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з 

урахуванням вимог цього пункту, а саме: упродовж чотирьох років з 1 січня 

2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції 

постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка 

визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка 

Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі 

електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально 

інтегрований суб’єкт господарювання.  

Відповідно до інформації Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюдненої на 

офіційному веб-сайті НКРЕКП, на виконання Закону України «Про ринок 

електричної енергії» вертикально інтегрованими суб’єктами господарювання 

було створено відповідні суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії з 

постачання електричної енергії споживачу, відповідно до вимог постанови 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, та які упродовж чотирьох років виконують 

функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території. Згідно 

з переліком суб’єктів господарювання, створених у результаті здійснення 

заходів з відокремлення, функцію постачальника універсальних послуг на 

території Харківської області (закріплена територія, на якій до відокремлення 

провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання АК 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО») покладено на ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». 

Відповідно до п.25 Додатку 3 до Методичних рекомендацій щодо передачі 

даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику 

електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги 

на закріпленій території, затверджених постановою НКРЕКП 26.10.2018 № 

1268, ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» належить до Переліку постачальників 

універсальних послуг на закріпленій території Харківської області, якому 

згідно постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 505 видано ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу. Отримати універсальні послуги відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії» замовник може виключно шляхом укладення 

договору з постачальником універсальних послуг, яким на території 

Харківської області є ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». Ціна на універсальні 

послуги ПрАТ «Харківенергозбут» розраховані відповідно до постанови 

НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін 

на універсальні послуги» встановлено ціну на електричну енергію для малих 

непобутових споживачів на січень 2022 становить 5,858604 грн. з ПДВ на 1 

кВт*год.  



Таким чином, предметом закупівлі є електрична енергія  (Код ДК  

021:2015 - 09310000-5 «Електрична енергія») в обсязі 49000 кВт*год на 

очікувану суму 287 071,60 грн  (двісті вісімдесят сім тисяч сімдесят одна грн 

60 коп.) з ПДВ, строком постачання з 01.01.2022 до 31.12.2022 року. Згідно з 

положеннями п.2 частини 2 статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі 

застосовується замовником як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги 

можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 

господарювання за відсутності конкуренції з технічних причин.  

З огляду на викладене, здійснити закупівлю електричної енергії у 

постачальника універсальних послуг замовник може виключно шляхом 

застосування переговорної процедури закупівлі за фіксованою ціною, яка є на 

момент проведення переговорів нижчою ринкової ціни на електричну енергію.  

Отже, Головне управління Держгеокадастру у Харківській області, що є 

замовником за даною процедурою закупівлі, через відсутність конкуренції з 

технічних причин, не має можливості здійснювати закупівлю електричної 

енергії в інших організаціях. Електричну енергію за місцезнаходженням 

замовника може бути надано лише одним суб’єктом господарювання - 

постачальником універсальних послуг на території провадження ліцензійної 

діяльності оператора системи розподілу електричної енергії - ПрАТ 

«Харківенергозбут». Інша альтернатива, з технічних причин та враховуючи 

вимоги чинного законодавства, відсутня. Тому, договір про закупівлю 

електричної енергії може бути укладений лише з одним постачальником, а 

саме - з ПрАТ «Харківенергозбут».  

З огляду на вищезазначене переговорна процедура застосовується, 

відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі», а саме: переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником як виняток у разі відсутності конкуренції з технічних причин. 
 


