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Закуповуємо електричну енергію по-новому

ЗАКУПОВУЄМО ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ПО-НОВОМУ
д анадцятого червня 2017 року (окрім
деяіШ Х'положень) набув чинності Закон
України «Про ринок електричної енергії»
від 13.04.2017 № 2019-УІІІ (далі — За
кон № 2019). У зв ’язку із цим розпочався процес
реформування електроенергетичної галузі в Україні.
Реформа галузі включає в себе низку кардинальних
змін, серед яких і відокремлення функції з розподілу електричної енергії від функцій виробництва,
передачі та постачання, тобто створення відповідних окремих юридичних осіб . Положеннями Закону
№ 2019, а саме пунктом 13 розділу XVII «Прикін
цеві та перехідні положення», визначено, що до
11.12.2018 існуючі сьогодні енергопостачальні ком
панії повинні вжити заходів щодо відокремлення
оператора системи розподілу від постачання елек
тричної енергії, створюючи відповідні суб’єкти господарювання.
Зі сказаного випливає, що суб’єкт господарювання не матиме права одночасно здійсню вати діяльність з розподілу та постачання електричної енергіїїуГак, розподіл елект ричної енергії здійсню ватимуть оператори систем розподілу (природні монополії), а постачання електричної енергії споживачам
— окремі від операторів систем розподілу (далі — ОСР) юридичні особи-електропостачальники, яких—^
обиратимуть споживачі за вільними (р инковими! пінами.

Інформація для статистики на 25.09.2018. Протягом 2017—2018 років за нашими підрахунками було
оголошено 468 процедур відкритих торгів, із них 449 були неуспішними (основна причина відміни
подан
ня для участі в закупівлі менше двох пропозицій), 16 процедур - у процесі, і лише 3 процедури успішні.
—

С пож ивачі ел ек тр и ч н ої ен ер гії
Згідно з пунктом 84 частини 1 Закону № 2019, споживач — ф ізична особа, у тому числі ф ізична
особа-підприємець, або ю ридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання. Також
відповідно до Закону № 2019 існують різні види споживачів (див. рис. 1)
фідоша особа, я а використовує елекшек ну вир™0 * “
тюеяжченк» власних побутових потреб, що не вко отаи і
професійну таабо господарську дальність, на ш вові
відповідного договору 5учасником ринку, утому числі а
житжоремпоетяаив* електричної енергії споживачу
фйичкаособа-тзпржиещ. або юридична особа, ака купує
електричку енергію, що не еккористовустьсд нею дав класного
побутового споживанні
суб’єкт малого идвриодоалва, елеадроустаиовки того вриедкаю
до системі розподілу електричної енергії вомиальвою нацрутою
не більше 1 кВ, вгай купує електричну енергію ля* власного

ащ н ш а

споживач, до жкогозастосовується особливий режим відключених
та або обмежених ел&лровостжвшх дах тасоойаних виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Рис. 1

Радник
В СФЕРІ ДЕРЖ АВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
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Додатково звертаємо увагу, що, згідно з пунктом 93 частини 1 статті 1 Закону № 2019, універсальна
послуга — постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що га
рантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених
відповідно до цього Закону, на всій території України.
Згідно ст. 55 Господарського кодексу суб’єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці,
у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річ
ний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньо
річним курсом Національного банку України;
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та фор
ми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не пе
ревищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалент
ну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Детальніше про по
стачальника універсальних послуг ви можете прочитати в цьому випуску журналу в статті на стор. 30-34.
Регульовані та нерегульовані тариф и

Згідно з пунктами 6 і 7 частини 3 статті 5 Закону
№ 2019, до повноважень Регулятора на ринку елек
тричної енергії належить затвердження:
- методики (порядку) формування цін на універ
сальні послуги;
- методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги
постачальника універсальних послуг.
До його повноважень також належить встановлення:
- цін (тарифів) на послуги постачальника універ
сальної послуги, постачальника «останньої надії» у ви
падках, передбачених статтями 63 та 64 Закону № 2019.
Які ж тарифи підлягають державному регулюванню,
а які ні, спробуємо розібратися за допомогою статті 7
Закону № 2019, в якій встановлено, що на ринку елек
тричної енергії державному регулюванню підлягають:
1) тарифи на послуги з передачі електричної енергії;
2) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії;
3) тарифи на послуги з диспетчерського (оператив
но-технологічного) управління;

4) ціни на універсальні послуги, ціни, за якими
здійснює постачання електричної енергії споживачам
постачальник «останньої надії», у частині методик
(порядків) їх формування;
5) ціни (тарифи) на послуги постачальника універ
сальних послуг, постачальника «останньої надії» у ви
падках, передбачених статтями 63 та 64 цього Закону;
6) ціни на допоміжні послуги у випадках, передба
чених статтею 69 цього Закону;
7) ставки плати за приєднання потужності та став
ки плати за лінійну частину приєднання;
8) «зелені» тарифи;
9) інші тарифи та ціни в рамках покладення спе
ціальних обов’язків для забезпечення загальносуспіль
них інтересів у процесі функціонування ринку елек
тричної енергії відповідно до цього Закону.
І, звісно, не забуваємо про постачання електрич
ної енергії споживачам, яке відповідно до статті 56
Закону № 2019 здійснюють за вільними цінами.

Хто може постачати електричну енергію
Згідно зі статтею 8 Закону № 2019, господарська
діяльність з виробництва, передачі, розподілу елек
тричної енергії, постачання електричної енергії спо
живачеві, трейдерська діяльність, здійснення функцій
оператора ринку та гарантованого покупця провадить
ся на ринку електричної енергії за умови отримання
відповідної ліцензії. Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з виробництва, передачі, роз
поділу електричної енергії, постачання електричної
енергії споживачеві, трейдерської діяльності, здій
снення функцій оператора ринку та гарантованого по
купця затверджує Регулятор. Такі ліцензійні умови за
тверджені Регулятором — Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) Постановою
№ 1469 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензій
них умов провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу».
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Отже, право на здійснення діяльності з постачан
ня електричної енергії матимуть лише ті суб’єкти
господарювання, які в установленому порядку отри
мали ліцензію на провадження господарської ді
яльності з постачання електричної енергії спожи
вачеві та відповідний перелік яких оприлюднюють
на офіційному веб-сайті НКРЕКП.
П ерелік суб’єктів господарювання, які відповідно
до вимог Закону № 2019 отримали ліцензію на право
провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії, розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі «Актуальна інформація/
Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/
Л іцензійний реєстр Н КРЕКП/Ринок електрич
ної енергії (постачання електричної енергії спо
живачу)». Зазначений перелік постійно оновлюють
у зв ’язку з отриманням ліцензій новими суб’єктами
господарювання.

Ж Р а д -н и к

В СФ ЕРІ Д ЕРЖ АВН ИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Закуповуємо електричну енергію по-новому
Д іяльність з розподілу електричної енергії
також підлягає ліцензуванню відповідно до За
кону № 2019. Згідно з частиною 1 статті 45 Закону
№ 2019, розподіл електричної енергії здійснює опе
ратор системи розподілу. Д іяльність з розподілу
електричної енергії підлягає ліцензуванню відпо
відно до законодавства. Оператор системи розподі
лу надає послуги з розподілу електричної енергії на
недискримінаційних засадах. При цьому свою діяль
ність він провадить відповідно до Закону № 2019,
Кодексу систем розподілу та інших нормативно-пра
вових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії.

Додатково звертаємо увагу, що, згідно з частиною 3 статті 16 Закону про публічні за
купівлі, замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів,
що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям,
у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі
та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачан
ня гарячої води, послуг із централізованого опалення, послуг поштового зв ’язку, поштових
марок і маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- й
телесигналів, послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення, послуг з
перевезення залізничним транспортом загального користування.
с

В изначаєм о пр едм ет закупівлі
Згідно з пунктом 26 частини 1 статті 1 Закону № 2019, електрична енергія
об’єктах електроенергетики і яка є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

енергія, яку виробляють на

Для закупівлі електричної енергії наводимо нижче приклад визначення предмета закупівлі.
Електрична енергія — за кодом СРУ за ДК 021:2015 — 09310000-5 (постачання елек
тричної енергії).

Згідно з пунктом 78 частини 1 статті 1 Закону, розподіл електричної енергії (далі — розподіл) — транспор
тування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок операто
ра системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

ї

Для закупівлі розподілу електричної енергії наводимо нижче приклад визначення предмета
закупівлі.
Розподіл електричної енергії — за кодом СРУ за ДК 021:2015 — 65310000-9 (розподіл
електричної енергії).

Отже, як уже було вище зазначено, постачання
електричної енергії споживачам здійснюватимуть
окремі від операторів систем розподілу юридичні особи-електропостачальники, яких обиратимуть спожива
чі, за вільними (ринковими) цінами. Якщо очікувана
вартість постачання електричної енергії перевищува
тиме пороги статті 2 Закону України «Про публічні за
купівлі» (далі — Закон про публічні закупівлі), то за

V Ра д н и к
8 СФЕРІ Д Е Р Ж А В Н И Х ЗАКУПІВЕЛЬ

мовникам необхідно буде проводити відкриті торги
для пошуку постачальника електричної енергії.
Розподіл електричної енергії здійснюватимуть
оператори систем розподілу (природні монополії),
тому, як і раніш е, якщо очікувана вартість на роз
поділ електричної енергії перевищ уватиме пороги
статті 2 Закону про публічні закупівлі, то замовни
кам необхідно буде проводити переговорну проце-
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дуру на підставі пункту 2 частини 2 статті 35 Закону
про публічні закупівлі.
Також замовникові (спож ивачеві) спочатку необ
хідно буде укласти договір на розподіл електричної
енергії, а потім договір на постачання електричної
енергії. Оскільки відповідно до пп. 4 п. 3.2.10 П о
станови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про за
твердж ення Правил роздрібного ринку електричної
енергії» (далі — П равила роздібного ринку) разом
із заявою -приєднанням споживач також надає доку
менти, що підтверджую ть наявність договору, укла
деного з операторам системи на послуги розподі
лу (передачі) електричної ен ер гії (паспорт точки
розподілу (передачі), інформацію про присвоєний
ЕІС-код].

Щ о р обити з договорам и, ук л аден и м и на закупівлю ел ек тр и ч н ої ен ер гії до 31.12.2018
Звертаємо увагу, що в листі-повідомленні від
17.10.2017 (вих. № 10835/13.1/7-17) [детальніш е —
у ж у р н ал і№ 12 (75) за грудень 2017 р о к у н ас то р . 41]
НКРЕКП звертає увагу, що оператори систем роз
поділу не матимуть права здійснювати постачання
електричної енергії через 18 (вісімнадцять) м іся
ців з того дня, коли Закон № 2019 набуде чиннос
ті. Отже, ліцензії на постачання за регульованим
тарифом на закріпленій території будуть анульова
ні і з 11.12.2018 оператори систем розподілу (при
родні монополії) не зможуть постачати електричну
енергію. Тому споживачі (крім побутових та малих
непобутових споживачів), яким на день набрання
чинності Законом № 2019 постачання здійснював
постачальник за регульованим тарифом, повинні до
11 грудня 2018 року обрати електропостачальника та
укласти з ним договір про постачання електричної
енергії. Якщ о споживач не обере електропостачаль
ника, то постачання електричної енергії такому спо
живачеві впродовж не більше 90 календарних днів
здійснюватиме постачальник «останньої надії» від
повідно до статті 64 Закону № 2019, який буде ви
значений за ріш енням Кабінету М іністрів України
за результатами конкурсу. При цьому тарифи на
електричну енергію, яку постачатиме постачаль
ник «останньої надії», будуть значно вищими від
роздрібних тарифів постачальника електричної
енергії.
Отже, договори, укладені з операторами систем
розподілу (природні монополії — обленерго), які
діють до 31.12.2018, необхідно буде розірвати та
укласти нові договори на постачання електричної
енергії з новими постачальниками, які отримали л і
цензію на даний вид діяльності.
Також звертаю увагу, що НКРЕКП Постановою
№ 312 від 14.03.2018 затвердила документ «П рави
ла роздрібного ринку електричної енергії», в яких у
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ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ
ЕНЕРГІЮ, ЯКУ ПОСТАЧАТИМЕ
ПОСТАЧАЛЬНИК «ОСТАННЬОЇ
НАДІЇ», БУДУТЬ ЗНАЧНО ВИЩИМИ
ВІД РОЗДРІБНИХ ТАРИФІВ
ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ

пункті 6.1 передбачено П орядок зміни електропос
тачальника за ініціативою споживача та в пунк
ті 6.2 передбачено П орядок зміни електропоста
чальника на постачальника «останньої надії».
Додатково звертаємо увагу, що відповідно до
пункту 6 Правил роздрібного ринку після укладення
договору про надання послуг з розподілу електрич
ної енергії договори про користування електричною
енергією та договори про постачання електричної
енергії продовжують свою дію в частині регулю
вання відносин щодо заборгованості/переплати
за цими договорами з відповідними правами та
обов’язками, пов’язаними з такою заборгованіс
тю /переплатою, а також щодо нарахування пені,
неустойки, обмеження та припинення постачання
електричної енергії тощо.
Відповідно до пункту 11.3.2 Кодексу системи
розпбдиїу д ляд клад ен н я договору про надання роз
поділу користувач повинен подати ОСР п и с ь м о в у за
яву (засобами-поштового або електронного зв ’язку)
та документи,(визначені цим кодексом, за 20 робо
чих днів до баж аної дати початку отримання послуг
з розподілу електричної енергії.

т Ра д -н и к
В СФ ЕРІ Д ЕРЖ А ВН И Х ЗАКУПІВЕЛЬ

Закуповуємо електричну енергію по-новому
Щ о р обити з 11 грудня 2018 року та як купувати ел ек тричн у енергію
Ми з вами розуміємо, що в попередньому пункті ми дійшли висновку, що договори, укладені до кінця 2018
року, необхідно буде до 11 грудня 2018 року розірвати. Але ж за такими договорами залишаться невикористані
кошти, і, звісно, є потреба в закупівлі електричної енергії до кінця 2018 року. Розглянемо деякі приклади.

Приклад 1. Замовник розриває договір 10.12.2018 на закупівлю електричної енергії, і потреба до кінця року
■
саме на постачання електричної енер
гії залиш ається в розмірі 150 000 грн (кошти, ви
вільнені після розірвання договору). Що робити,
чи потрібно проводити процедуру закупівлі?

П риклад 2. Замовник розриває договір 10.12.2018 на закупівлю елек" Т З Ь три чн ої енергії, і погреба до кінця
року саме на постачання електричної
енергії залиш ається в розмірі 1 300 000 грн.
Що робити, чи потрібно проводити процедуру
закупівлі?

У даному випадкові рекомендуємо скористати
ся листом Уповноваженого органу (МЕРТУ) від
14.09.2016 (вих. № 3302-06/29640-06) [детальніше — у
випуску журналу № 10 (61) за жовтень 2016 року на
стор. 41], в якому зазначено, що здійснення закупівель
замовником у разі: 1) виникнення додаткової потреби
в товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг
передбачити; 2) виділення додаткових коштів; 3) пере
розподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення
процедур закупівель; 4) зекономлених коштів у разі
зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, ви
значених у частині четвертій статті 36 Закону; 5) ро,зірвання договору про закупівлю та необхідності
здійснення нової закупівлі: 6 ) в інших подібних ви
падках — можливе після вчинення замовником дій, пе
редбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто
внесення змін до річного плану закупівель/додат
ка до річного плану згідно з вартісними межами,
установленими в частині першій статті 2 Закону.
Оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої
статті 1 Закону та Бюджетного кодексу України (у разі,
якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів
або одержувач бюджетних коштів), такий предмет
закупівлі у вищевказаних випалках вважатиметь
ся новим предметом договору. Разом з тим при здій
сненні закупівель без проведення процедур закупівель,
передбачених частиною першою статті 12 Закону, то
варів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі,
установлені частиною першою статті 2 Закону, замов
ник послуговується положеннями Цивільного кодексу
України та Господарського кодексу України, а також
Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником
є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бю
джетних коштів), без здійснених закупівель за тим же
предметом у поточному році, за якими укладено відпо
відні договори. При цьому здійснення закупівель V
вищезазначених випадках має бути обґрунтованим
та документально підтвердженим.
"АОтже, у перш ому прикладі замовник може са
мостійно обрати постачальника та укласти пря
мий договір або провести допорогову процедуру
закупівлі.
Ш ~
'
— --------- *

Так, у даному випадкові замовнику необхідно
провести процедуру відкритих торгів, оскільки,
згідно з частиною 1 статті 2 Закону про публічні заку
півлі, цей Закон застосовують до замовників, за умо
ви, що вартість предмета закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч
гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень; до замовни
ків, які здійснюють діяльність в окремих сферах гос
подарювання, за умови, що вартість предмета заку
півлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або
перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів
гривень. Згідно з частиною 7 статті 2 Закону про пу
блічні закупівлі, заборонено придбання товарів, робіт
і послуг до/без проведення процедур, визначених цим
Законом, та укладення договорів, які передбачають
оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без про
ведення процедур, визначених цим Законом. Замов
ник не має права ділити предмет закупівлі на частини
з метою уникнення проведення процедури відкритих
торгів або застосування цього Закону.

— ^
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► РОЗДІЛ І. КОРИСНО ЗНАТИ ЗАМОВНИКАМ ТА УЧАСНИКАМ
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Приклад 3. Замовник розриває договір на закупівлю електричної енергії 10.12.2018, і потреба до кінця року
саме на постачання електричної енергії
залиш ається в розмірі 1 300 000 грн. Але попере
дньо приблизно п ’ятого листопада 2018 року за
мовник оголосив процедуру відкритих торгів на
постачання електричної енергії, але торги відмі
нено у з в ’язку з поданням для участі менше двох
тендерних пропозицій.
Що робити замовникові?

П риклад 4. Зам овник розриває
д оговір 10.12.2018 на закупівлю
електричн ої ен ергії, і п отреба до
кінця року сам е на постачання ел ек
тричної енергії залишається в розмірі 1 300 000 грн.
А ле попередньо приблизно 19 листоп ада 2018
року зам овник оголосив процедуру відкритих
торгів на постачання електричн ої ен ергії, але
торги відм інено у з в ’язку з поданням для у ч ас
ті менш е двох тен дерн их пропозицій.
Що робити зам овникові?

Замовник може встигнути провести ще одну про
цедуру закупівлі (відкриті торги). Якщо таку проце
дуру знову буде відмінено через подання для учас
ті менше двох тендерних пропозицій, то замовник
може, згідно з пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону,
застосувати переговорну процедуру закупівлі (якщо
він двічі відмінив тендер через відсутність достатньої
кількості учасників). При цьому предмет закупівлі,
його технічні та якісні характеристики, а також вимо
ги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, які
визначив замовник у тендерній документації.

До 11 грудня 2018 року залиш ається небагато
часу, щоб гцзовести повторно процедуру зак у п ів
лі (відкриті тррги), тож '^амо& ников'Г'йеобхідно
буде проводити переговорну п роцедуру закупівлі
з постачальником «остан н ьої /н адії» відповідно
до статті 64 Закону № 2019 на/строк не/більш е 90
календарних днів. П ри цьом у тар и ф и на ел ек 
тричну ен ергію , яку постачаУиме постачальник
«остан н ьої н адії», будуть значно вищ ими від
роздрібнихлдіриф ів постачальника ел ек тр и чн ої
ен ер гії.
'

^401

Ч и м ож ливо буде продовж ити договір на постачання ел ек тр и ч н ої ен ер гії на 20 %
на наступний рік
У Законі про публічні закупівлі є чудова частина
5 статті 36, яка дає можливість продовжити дію до
говору про закупівлю на строк, достатній для про
ведення процедури закупівлі на початку наступного
року, в обсязі, що не перевищ ує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі, укладеному в попередньому
році, якщо видатки на цю мету затверджено в уста
новленому порядку. Але чи зможе замовник скорис
татися даною нормою для продовження договору на
електричну енергію?
Думаю, що ні. Договори, які зараз укладені на по
стачання електричної енергії з операторами систем
розподілу (природні монополії — обленерго), не
можливо буде продовжити на 20 % на наступний рік.
Наведу декілька аргументів чому:
1. Продовжувати на 20 % на наступний рік
можна тільки чинний договір. А ми збираємось до
11.12.2018 розірвати договори з операторами систем
розподілу (природні монополії — обленерго).
2. Як уже було сказано, Законом № 2019 перед
бачено, що оператори систем розподілу не матимуть
права здійснювати постачання електричної енергії
через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання чин
ності Законом № 2019. Отже, ліцензії на постачання
за регульованим тарифом на закріпленій території
будуть анульовані і з 11.12.2018 оператори систем
розподілу (природні монополії) не зможуть поста
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чати електричну енергію. Отже, виходить, що 2019
року вони не зможуть постачати електричну енер
гію.
Замовник зможе продовжити договори на 2019
рік у разі, якщо на грудень укладе окремі договори за
іщ оцедурами лакупівлі — на постачання електричної енергії та окремо договір на розподіл. Саме ці
договори за результатами процедури можливо буде
продовжити на строк, достатній для проведення про
цедури закупівлі на початку наступного року, в обся
зі, що не перевищ ує 20 відсотків суми, визначеної в
договорі, укладеному в попередньому році.

> Ра д н и к .
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Закуповуємо електричну енергію по-новому
Я к закуповувати ел ек тр и чн у ен ергію в 2019 році
Розглянувш и основні моменти змін закупівель електричної енергії, упевнено можу сказати, що до за
купівлі електричної енергії в 2019 році необхідно готуватися, щоб потім не залиш итися, як то кажуть, біля
розбитого корита. Одна з пропозицій підготовки — це проведення процедури заздалегідь, ще 2018 року,
для мож ливості укладення договору в 2019 році.
Приклад 1 (звичайні відкриті торги).
Н априкінці листопада, орієнтовно
Ж
26.11.2018, необхідно розпочинати про
водити процедуру закупівлі (відкри
ті торги), орієнтована вартість — 500 000 грн.
Якщ о процедуру буде відмінено, то провести
другу процедуру відкритих торгів знову. Якщо
й цю процедуру буде відмінено, то замовник
зможе в 2019 році (згідно з пунктом 4 частини 2
статті 35 Закону) застосувати переговорну про
цедуру закупівлі (якщ о зам овник двічі відмінив
тендер через відсутність достатн ьої кількості
учасників). При цьому предмет закупівлі, його
технічні та якісні характеристики, а також ви
моги до учасника не повинні відрізнятися від
вимог, які визначив замовник у тендерній доку
ментації.

Приклад 2 (відкриті торги з публіка
цією англійською мовою).
Наприкінці
жовтня,
орієнтовно
22.10.2018, необхідно розпочинати прово
дити процедуру закупівлі (відкриті торги з публі
кацією англійською мовою), очікувана вартість —
6 000 000 грн. Якщо процедуру буде відмінено, то
провести другу процедуру відкритих торгів знову.
Якщо й цю процедуру буде відмінено, то замовник
зможе 2019 року (згідно з пунктом 4 частини 2 стат
ті 35 Закону) застосувати переговорну процедуру
закупівлі (якщо замовник двічі відмінив тендер че
рез відсутність достатньої кількості учасників). При
цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні ха
рактеристики, а також вимоги до учасника не пови
нні відрізнятися від вимог, які визначив замовник у
тендерній документації.

Н ормативно-правові акти та інформативні листи щодо функціонування ново
го ринку електричної енергії:
- Закон України від 13.04.2017 № 2019-У ІІІ «Про ринок електричної енергії»;

і

- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного
ринку електричної енергії»;
- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного
обліку електричної енергії»;
- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу систем роз
поділу»;
- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи пе
редачі»;
- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку
"на добу наперед" та внутріш ньодобового ринку»;
- П останова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»;
- лист М інекономрозвитку України від 10.09.2018 № 3304-04/39642-06 «Щ одо закупі
вель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії»;
- лист НКРЕКП від 17.10.2017 № 10835/13.1/7-17 «Щ одо надання р о з’яснень у зв ’язку
із набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- інформація для споживачів щодо перевищ ення договірних обсягів споживання та
потужності (джерело: офіційний веб-сайт НКРЕКП).

Крістіна Бєлякова,
головний редактор журналу
«Радник в сфері державних закупівель»
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧЕВІ. ПОСТАЧАЛЬНИК «ОСТАННЬОЇ
НАДІЇ» ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ ПОСЛУГ
емою попередньої статті стала закупівля елек
тричної енергії, з приводу якої у зв’язку з ре
формуванням ринку електричної енергії в по
тенційних споживачів виникає безліч запитань.
Не менше їх і в потенційних постачальників та надавачів послуг з розподілу електричної енергії, оскільки
вони братимуть участь у процедурах закупівель, що вже
проводять та проводитимуть ще більше замовники. У
даній статті ми зупинимося на особливостях договору
постачання електричної енергії споживачеві.
Згідно з частиною 1 статті 56 Закону № 2019, договір
постачання електричної енергії споживачеві уклада
ють між елекгропостачальником та споживачем. Він пе
редбачає постачання всього обсягу фактичного споживан
ня електричної енергії споживачем у певний період часу
одним елекгропостачальником. Постачання електричної
енергії споживачам здійснюють за вільними цінами.

Т

Згідно зі статтею 56 Закону № 2019, умови постачання електричної
енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача ви
значає договір постачання електричної енергії споживачеві. У до
говорі постачання електричної енергії споживачеві визначають:
1) найменування та місцезнаходження електропостачальника;
2) перелік послуг, які надає електропостачальник;
3) ціну електричної енергії та послуг, які надають;
4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної
енергії;
5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонує
електропостачальник;
6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовують у
разі недотримання елекгропостачальником показників якості послуг,
визначених договором, зокрема в разі виставлення неправильного
рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;
7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо
чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очі
куваних змін цін та умов постачання електричної енергії;
8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та
надання даних комерційного обліку електричної енергії;
9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та по
рядок їх розгляду елекгропостачальником, методи ініціювання про
цедур вирішення спорів;
10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірван
ня договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у
разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового ро
зірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції
(штрафу) за дострокове розірвання договору;
11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачеві
інформації про захист прав споживачів, зокрема в розрахункових
документах (рахунках);
12) права та обов’язки електропостачальника і споживача в разі
неможливості виконання своїх зобов’язань та в разі тимчасового
зупинення постачання;
13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, які надає
електропостачальник.

З О

№ 10 (85) • Жовтень • 2018

Відповідно до п. 3.2.6 Правил роздріб
ного ринку Договір про постачання
електричної енергії споживачеві пови
нен містити такі істотні умови:
1) загальні положення;
2) предмет договору;
3) умови постачання;
4) якість постачання електричної енергії;
5) ціну та/або порядок її розрахунку, поря
док обліку та оплати електричної енергії;
6) права та обов’язки споживача;
7)праваіобов’язки електропостачальника;
8)
відповідальність сторін;
9) порядок зміни електропостачальника;
10) порядок врегулювання спорів;
11) умови форс-мажорних обставин;
12) строк дії договору;
13) реквізити сторін;
14) порядок організації комерційного об
ліку електричної енергії та надання даних
комерційного обліку електричної енергії
відповідно до забезпечення послуг комер
ційного обліку;
15) інші умови.

у

Радник
В СФ ЕР! Д Е Р Ж А В Н И Х З А К У П ІВ Е Л Ь

Особливості договору постачання електричної енергії споживачеві
До укладення договору постачання електрич
ної енергії споживачеві електропостачальник має
надати йому інформацію про істотні у м о в и догово
ру та про наявний вибір п орядку та форм вистав
лення рахунка і здійснення р т р я у у н к ік ідастиня 8
статті 5оЗакону № 2019). Даний абзац є дуже цікавим.
Після аналізу вищенаведеної інформації одразу постає
питання щодо того, яким чином дану норму реалізу
вати в разі проведення процедури відкритих торгів
на закупівлю постачання електричної енергії. Замов
никам при проведенні процедури відкритих торгів, як
варіант, одразу необхідно передбачити умови подання
учасниками в складі тендерної пропозиції інформації
про істотн і умови договору та про наявний вибір
порядку та форм виставлення рахунка і здійснення
розрахунків. Однак варто констатувати, що питання
практичного використання даної норми Закону № 2019
у співвідношенні з положеннями Закону про публічні
закупівлі наразі залишається відкритим.
Жодне положення договору постачання електрич
ної енергії споживачеві не має створювати обмежень
права споживача на зміну електропостачальника. Крім
того, договір не може містити положення, що накла
дають додаткові фінансові зобов’язання на споживача,
який здійснює зазначене право. В іншому разі таке по
ложення вважається недійсним з моменту укладення
договору.
Також, згідно з підпунктом 3.2.8 Правил роздрібно
го ринку, передбачено, т о споживач переп укладенням
договору про постачання електричної енергії має обратй відповідну комерційну пропозицію та зазначити її
в заяві-приєднанні до умов договору постачання елек
тричної енергії споживачеві Така комерційна пропазиція є невід’ємним додатком ДО ДОГОВОРУ. \
Що ж таке комерційна пропозиція та яку інформа
цію в ній необхідно зазначити? Відповідь ми знайдемо
в підпункті 3.2.7 Правил роздрібного ринку, відповідно
до яких публічна комерційна пропозиція (комерційні
пропозиції) електропостачальника повинна мати уні

кальну назву в межах одного електропостачальника та
має містити таку інформацію:
1) ціну на електричну енергію, у тому числі дифе
ренційовані ттіни та критерії диференціації:
2) визначену в ліцензії на провадження господар
ської діяльності з розподілу (передачі) території здій
снення діяльності оператора системи, доступ до якої
має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну^ пропозицію;
4) термін (строк) виставлення рахунка за спожиту
електричну енергію й термін (строк) його оплати;
5) визначення способу оплати послуг з розподілу
електричної енергії через електропостачальника з по
дальшим переведенням цієї оплати електропостачальником операторові системи або напряму з оператором
системи (необхідно обрати лише один з варіантів);
6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
7) зобов’язання надавати компенсації споживачеві
за недотримання елекгропостачальником комерційної
якості надання послуг;
8) наявність або відсутність штрафу за дострокове
припинення дії договору, розмір штрафу;
9) строк дії договору та умови пролонгації;
10) урахування пільг, субсидій;
11) можливість постачання захищеним споживачам;
12) комерційна пропозиція може містити інші умо
ви, які пов’язані безпосередньо з постачанням елек
тричної енергії або особливостями постачання певно
го виду (на загальних умовах, постачальником універ
сальної послуги, постачальником «останньої надії»).
Відповідно до підпункту 3.2.12 Правил роздрібного
ринку договір про постачання електричної енергії спо
живачеві є укладеним, якщо сторони в належній формі
досягай згоди з усіх істотних умов договору, та вважа
ється укладеним з дати відкриття особового рахунка за
об’єктом споживача або внесення змін до такого осо
бового рахунка, про що споживача інформують у пе
редбаченому договором порядку.

Л
Далі розглянемо специфіку форм договорів для закупівлі електричної енергії. Отже, згідно з час
тиною 11 статті 56 Закону № 2019, НКРЕКП затверджує примірний договір постачання електрич
ної енергії споживачеві, типовий договір постачання електричної енергії споживачеві на умовах
надання універсальної послуги й типовий договір постачання електричної енергії споживачевц ц стачальником «останїГБОміадії». Тому звертаємо увагу, що затверджують саме примірний договір на
постачанняелеісгрнчпої опергії-еноживачеві. Це означає, що він матиме рекомендаційний характер та що
його положення можуть змінюватися.
Форми вищенаведених затверджених договорів є окремими додатками до Правил роздрібного ринку
електричної енергії:
1. У додатку 1 — Типовий договір про спільне використання технологічних електричних мереж.
2. У додатку 2 — Типовий договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електрич
ної енергії.
3. У додатку 3 — Типовий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної
енергії.
4. У додатку 4 — Типовий договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії.
5. У додатку 5 — Примірний договір про постачання електричної енергії споживачеві.
6. У додатку 6 — Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних
послуг.
7. У додатку 7 — Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
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Ч и мож е постачал ьн ик відм овитися від договору
Чи може постачальник відмовитися від договору?
Так, це можливо. Дана можливість передбачена стат
тею 32 Закону про публічні закупівлі та п. 3.2.11 Пра
вил роздрібного ринку, в яких зазначено, що споживач,
обравши комерційну пропозицію, надає електропостачальникові заповнену заяву-приєднання разом із
необхідними для укладення відповідного договору до
кументами. Відповідщідпхтїушеру-і2Д£иЗравид_ррздрібного ринку разом із заявою-приєднанням спожи
вач ТнкожТіадаєі
<>
І )' дляюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
- копію документа на підтвердження повноважень
особи на укладення договору (витяг з установчого до
кумента про повноваження керівника — для юридич
них осіб, копію довіреності, виданої в установленому
порядку) за необхідності;
- витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
- інші документи, передбачені цими правилами;
2) для фізичних осіб:
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичної особи — платника податків або реєстрацій
ний номер картки платника податків, або копію пас
порта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовляються від прийняття іден
тифікаційного номера, офіційно повідомили про це у
відповідні органи державної влади і мають відмітку в
паспорті, довідку про присвоєння ідентифікаційного
номера фізичної особи — платника податків не вима
гають);
3) у визначених законодавством випадках — копію
декларації про готовність об’єкта до експлуатації або
сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих
електроустановок), копію декларації про початок ви
конання будівельних робіт або дозволу на виконання
будівельних робіт (для укладення договору про поста
чання електричної енергії споживачеві на будівельні
майданчики);

4)
документи, що підтверджують наявність догово
ру, укладеного з оператором системи на послуги роз
поділу (передачі) електричної енергії [паспорт точки роз
поділу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код].
Електропостачальник, отримавши заяву-приєднанНЯ, протягом трьох робочих ДНІВ перевіряє МОЖЛИВІСТЬ
приєднання споживача до у м о в договору на умовах об
раної комерційної пропозиції._______
У разі неможливості приєднання споживача до умов
відповідного договору на умовах обраної комерційної
пропозиції електропостачальник письмово протягом
трьох робочих днів від дня отримання заяви-приєднання повідомляє заявникові про відмову в укладенні
відповідного договору та повертає йому документи, які
були надані разом із заявою-приєднанням.
Відповідно до пункту 3.2.12 Правил роздрібного
ринку договір про постачання електричної енергії спо
живачеві є укладеним, якщо сторони в належній формі
досягай згоди з усіх істотних умов договору, та вважа
ється укладеним з дати відкриття особового рахунка за
об’єктом споживача або внесення змін до такого осо
бового рахунка, про що споживачеві повідомляють у
передбаченому договором порядку.

П остач альни к «остан н ьої надії»
Згідно з пунктом 66 частини 1 статті 1 Закону
№ 2019, постачальник «останньої надії» — визначе
ний відповідно до цього Закону електропостачаль
ник, який за обставин, установлених цим Законом,
не має права відмовити споживачеві в укладенні
договору постачання електричної енергії на обме
жений період часу.
Договір про постачання електричної енергії по
стачальником «останньої надії» — домовленість між
постачальником «останньої надії» та споживачем, яка
передбачає постачання всього обсягу фактичного спожи
вання електричної енергії споживачем у певний період
часу на термін до 90 днів постачальником «останньої на
дії» за цінами постачальника «останньої надії».
Постачальник «останньої надії» здійснює поста
чання електричної енергії на підставі договору про по
стачання електричної енергії постачальником «остан
ньої надії», який розробляє постачальник «останньої
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надії» на основі Типового договору про постачання
електричної енергії постачальником «останньої надії»
(додаток 7 до цих Правил) та який вважається укла
деним у визначених законодавством України та цими
Правилами випадках, у разі настання яких споживач
безакцептно приймає умови договору про постачання
електричної енергії постачальником «останньої надії».
Постачальник «останньої надії» надає послуги з
постачання електричної енергії споживачам у разі:
1) банкрутства, ліквідації попереднього електро
постачальника;
2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або
анулювання ліцензії з постачання електричної енергії
споживачам попереднього електропостачальника;
3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку, що унеможли
вило постачання електричної енергії споживачам;

Ра д н и к
В СФ ЕРІ Д ЕРЖ АВН ИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Особливості договору постачання електричної енергії споживачеві
4) необрання споживачем електропостачальника,
зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;
5) в інших випадках, передбачених правилами роз
дрібного ринку.
Визначення постачальника «останньої надії»
відбувається згідно з рішенням Кабінету Міністрів
України за результатами конкурсу, проведеного в по
рядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Якщо конкурс не відбувся, то Кабінет Міністрів
України для забезпечення загальносуспільних інтер
есів може тимчасово, на строк до шести місяців, по
класти обов’язки щодо виконання функцій поста
чальника «останньої надії» на електропостачаль
ника державної форми власності, який відповідає
кваліфікаційним вимогам та критеріям.
Межі території здійснення діяльності постачаль
ника «останньої надії» визначають в умовах конкур
су. У межах території здійснення діяльності одного
постачальника «останньої надії» не допускається
провадження діяльності іншими постачальниками
«останньої надії».
Постачальник «останньої надії» зобов’язаний по
стачати електричну енергію споживачам за ціною,
яку він формує відповідно до методики (порядку),
затвердженої Регулятором (НКРЕКП), та яка вклю
чає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку
електричної енергії, ціну (тариф) на послуги поста
чальника «останньої надії», ціни (тарифи) на послуги
оператора системи передачі та оператора системи роз
поділу відповідно до укладених договорів про надання
відповідних послуг.
Ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої
надії» визначають за результатами конкурсу.
Якщо конкурс на визначення постачальника «остан
ньої надії» не відбувся, то ціну (тариф) на послуги
тимчасово призначеного постачальника «останньої
надії» встановлює Регулятор згідно із затвердженою
ним методикою. Він при цьому має брати до уваги еко
номічно обґрунтовані витрати, пов’язані з особливим
режимом роботи та ризиками від провадження діяль
ності постачальника «останньої надії», а також норму
прибутку з огляду на особливості діяльності такого
електропостачальника.
Постачальник «останньої надії» здійснює поста
чання електричної енергії в порядку, визначеному пра
вилами роздрібного ринку, на умовах Типового дого
вору постачання електричної енергії постачальником
«останньої надії», який затверджує Регулятор. Поста
чальник «останньої надії» оприлюднює відповідний
договір на своєму офіційному веб-сайті.
Постачальник «останньої надії» постачає елек
тричну енергію споживачеві протягом строку, що
не може перевищувати 90 днів. Після завершення за
значеного строку постачальник «останньої надії» при
пиняє електропостачання споживачеві.
Постачальник «останньої надії» має право припи
нити постачання електричної енергії до закінчення
визначеного строку в разі невиконання споживачем
умов договору про постачання електричної енергії по
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стачальником «останньої надії» щодо повної та своє
часної оплати споживачем вартості електричної енер
гії (стаття 64 Закону № 2019).
Крім того, звертаємо увагу, що постачальник
«останньої надії» здійснюватиме постачання елек
тричної енергії як товару комплексом з усіма послуга
ми (постачання, передача, розподіл), і в разі закупівлі
необхідно буде обирати код Електрична енергія — за
кодом СРУ за ДК 021:2015 — 09310000-5 (постачан
ня електричної енергії постачальником «останньої
надії»). Оскільки відповідно до пункту 1.2.6 Правил
роздрібного ринку оператор системи, який здійснює
розподіл (передачу) електричної енергії безпосередньо
до електроустановок споживача, отримує плату за по
слуги з розподілу (передачі) електричної енергії або
від споживача, або від електропостачальника за вибо
ром споживача (крім постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг або «останньої
надії»). Вибір споживача зазначають у договорі про
постачання електричної енергії споживачеві (обраній
споживачем комерційній пропозиції). У разі постачан
ня електричної енергії постачальником універсальних
послуг або «останньої надії» послугу з розподілу (пере
дачі) електричної енергії для потреб споживачів, елек
троустановки яких приєднані на території діяльності
відповідного оператора системи, оплачує відповідний
електропостачальник за усією сукупністю зазначених
споживачів, постачання яким здійснює постачальник
універсальних послуг або «останньої надії». При цьо
му ціни на електричну енергію, яку постачають спожи
вачам постачальники універсальних послуг та «остан
ньої надії», включають, у тому числі, ціни (тарифи) на
послуги оператора системи передачі та оператора сис
теми розподілу відповідно до укладених договорів про
надання відповідних послуг.
Розглянувши детальніше специфіку закупівлі елек
тричної енергії в постачальника «останньої надії»,
доходимо висновку, що переговорну процедуру з по
стачальником «останньої надії» необхідно буде прово
дити на підставі п. 2 ч. 2 статті 35 Закону про публічні
закупівлі: відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, унаслі
док чого договір про закупівлю може бути укладено
лише з одним постачальником, за відсутності при цьо
му альтернативи.
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П остач альни к ун івер сал ьн и х послуг
Згідно з пунктом 93 частини 1 статті 1 Закону
послуг на постачальника універсальних послуг, що
№ 2019, універсальна послуга — постачання елек
надавав універсальні послуги на дату проведення
тричної енергії побутовим та малим непобутовим спо
конкурсу, або на електропостачальника державної
живачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими
форми власності, який відповідає кваліфікаційним
електричною енергією визначеної якості на умовах,
вимогам та критеріям.
визначених відповідно до цього Закону, на всій тери
Межі території здійснення діяльності постачаль
торії України.
ника універсальних послуг визначають в умовах кон
Згідно пункту 42 частини 1 статті 1 Закону про ри
курсу. У межах території здійснення діяльності одного
нок електричної енергії № 2019 малий непобутовий
постачальника універсальних послуг не допускається
споживач — суб’єкт малого підприємництва, елек
здійснення діяльності іншими постачальниками уні
троустановки якого приєднані до системи розподі
версальних послуг.
лу електричної енергії номінальною напругою не
Побутові та малі непобутові споживачі мають право
більше 1 кВ, який купує електричну енергію для
на отримання універсальних послуг на недискримінавласного споживання.
ційних засадах.
Згідно ст. 55 Господарського кодексу суб’єктами
Постачальник надає універсальні послуги за еко
малого підприємництва є:
номічно обґрунтованими, прозорими та недискриміфізичні особи, зареєстровані в установленому за
наційними цінами, які він формує відповідно до ме
коном порядку як фізичні особи - підприємці, у яких се
тодики (порядку), затвердженої Регулятором, та які
редня кількість працівників за звітний період (ка
включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії
лендарний рік) не перевищує 50 осіб та річний до
на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги
хід від будь-якої діяльності не перевищує суму, ек
постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на
вівалентну 10 млн. євро, визначену за середньоріч
послуги оператора системи передачі та оператора сис
ним курсом Національного банку України;
теми розподілу відповідно до укладених договорів про
юридичні особи суб’єкти господарюван
надання відповідних послуг.
ня будь-якої організаційно-правової форми та фор
Постачальник універсальних послуг оприлюднює
ми власності, у яких середня кількість пра
ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20
цівників за звітний період (календарний рік)
днів до їх застосування.
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будьДля забезпечення постачання електричної енер
якої діяльності не перевищує суму, еквівалент
гії споживачам постачальник універсальних послуг
ну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом
здійснює купівлю-продаж електричної енергії на рин
Національного банку України.
ку електричної енергії за вільними цінами. Методику
У Законі № 2019 стаття 63 регулює питання надання
(порядок) розрахунку ціни електричної енергії, яку
універсальних послуг. Універсальні послуги постачаль
застосовує постачальник універсальних послуг при
ники таких послуг надають виключно побутовим та ма
формуванні цін на універсальні послуги, затверджує
лим непобутовим споживачам. Отже, ті замовники, які
Регулятор.
є такими споживачами, на закупівлю електричної енер
Ціну (тариф) на послуги постачальника універсаль
гії проводять переговорну процедуру з постачальником
них послуг визначають за результатами проведення
універсальних послуг, оскільки в межах території здій
конкурсу з визначення постачальника універсальних
снення діяльності одного постачальника універсальних
послуг.
послуг не допускається здійснення діяльності іншими
Якщо конкурс на визначення постачальника універ
постачальниками універсальних послуг.
сальних послуг не відбувся, то ціну (тариф) на послуги
Постачальник універсальних послуг не може від тимчасово призначеного постачальника універсальних
мовити побутовому та малому непобутовому спожи
послуг встановлює Регулятор відповідно до затвер
вачеві, які знаходяться на території здійснення його
дженої ним методики (із дотриманням вимог статті 7
діяльності, в укладенні договору постачання електрич
Закону № 2019).
ної енергії.
Постачальник універсальних послуг здійснює по
Визначення постачальника універсальних по
стачання електричної енергії в порядку, визначено
слуг здійснюється згідно з рішенням Кабінету М і
му правилами роздрібного ринку, та на умовах Ти
ністрів України за результатами конкурсу, проведе
пового договору постачання універсальних послуг,
ного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
який затверджує Регулятор. Постачальник універ
України.
сальних послуг розміщує договір постачання універ
Порядок проведення конкурсу з визначення поста
сальних послуг на своєму офіційному веб-сайті.
чальника універсальних послуг має містити, зокрема, пе
Додатково далі пропонуємо ознайомитися з остан
релік кваліфікаційних вимог до електропостачальників
нім листом М ЕРТУ щодо закупівлі електричної енергії
та критерії, за якими здійснюють визначення переможця.
від 10.09.2018 № 3304-04/39642-06.
Якщо конкурс не відбувся, то Кабінет Міністрів
України для забезпечення загальносуспільних інтер
Крістіна Бєлякова,
есів може тимчасово, на строк до шести місяців,
головний редактор журналу
покласти обов’язки щодо надання універсальних
«Радник в сфері державних закупівель»
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Лист МЕРТУ щодо закупівлі електричної енергії
Ї* Г —
—
н

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)
вих. № 3304-04/39642-06 від 10.09.2018
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи,
організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо закупівель електричної енергії та
послуг з постачання електричної енергії
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з метою надання узагальнених відповідей ре
комендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель додатково до листа від
09.11.2017 № 3304-06/40489-07 «Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної
енергії» (Лист № 3304-06/40489-07), який розміщений на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу
з питань закупівель, повідомляє.
У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон) в частині
відокремлення видів діяльності з розподілу і постачання електричної енергії Мінекономрозвитку додатково
звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комуналь
них послуг (далі — НКРЕКП) стосовно нормативно-правових актів, розроблених і затверджених на вико
нання цього Закону, які регулюють функціонування ринку електричної енергії та взаємовідносини між його
учасниками та щодо інформації про перелік ліцензованих постачальників електричної енергії, які можуть
виступати учасниками на тендері.
НКРЕКП листом від 23.08.2018 № 7620/13.1/7-18 повідомила, що на засіданні Комісії, яке відбулося у
формі відкритого слухання, на виконання Закону затверджено ряд нормативно-правових актів, які регулю
ють процеси функціонування ринку електричної енергії та взаємовідносини між його учасниками, зокрема:
• Правила ринку;
• Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;
• Правила роздрібного ринку електричної енергії;
• Кодекс системи передачі;
• Кодекс системи розподілу;
• Кодекс комерційного обліку електричної енергії.
При цьому основним документом, що регулює взаємовідносини між споживачем та електропостачальником є Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 3 1 2 .
Крім того, НКРЕКП поінформувала, що відповідно до частини третьої статті 6 Закону до повнова
жень Комісії належить ліцензування господарської діяльності у сфері електроенергетики відповідно до
вимог Закону та контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської
діяльності.
Перелік суб’єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право про
вадження господарської діяльності з постачання електричної енергії розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕКП у розділі: Актуальна Інформація/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний ре
єстр НКРЕКП/Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії споживачу). Зазначений перелік
постійно оновлюється з урахуванням отримання ліцензій новими суб’єктами господарювання.
Принагідно звертаємо увагу, що відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положен
ня» Закону, ліцензії на впровадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульо
ваним тарифом підлягають анулюванню не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом,
тобто не пізніше 11 грудня 2018 року.
Крім того, ліцензіати з постачання електричної енергії, що наразі провадять ліцензовану діяльність від
повідно до постанови НКРЕКП від 13.04.2017 № 504, у разі наміру продовжувати господарську діяльність з
постачання електричної енергії, повинні до грудня 2018 року отримати нову ліцензію на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.
Таким чином, право здійснення діяльності з постачання електричної енергії матимуть лише ті суб’єкти
господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії споживачу та відповідний перелік яких оприлюднюється на офіційному
веб-сайті НКРЕКП.
З огляду на викладене, замовники мають здійснювати закупівлі з дотриманням вимог Закону України
«Про публічні закупівлі» та з урахуванням зазначених нормативно-правових актів НКРЕКП, які регулюють
ринок електричної енергії.
Директор департаменту регулювання
публічних закупівель Мінекономрозвитку
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