
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості, конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель 

до предмета закупівлі Постачання електричної енергії, універсальна послуга (11 лотів)  

за ДК 021-2015-09310000-5: Електрична енергія на 2022 рік для опублікування на веб-сайті 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2020 №1266 

1.  ID номер:      UA-2022-01-25-001452-a 

2.  Предмет закупівлі та очікувана  вартість (договору)  

Постачання електричної енергії, універсальна послуга (11 лотів)  за ДК 021-2015-09310000-5: 

Електрична енергія, 580 000,00 гривень (розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно від 

кількості спожитої електричної енергії за 2021 рік та відповідно до діючого тарифу на постачання 

електричної енергії, універсальна послуга у 2022 році) . 

Лот №1  
Найменування предмета закупівлі: Лот №1 постачання електричної енергії за адресою 81100, 

Львівська область, м.Броди, вул. 22 Січня, 17; 

Обсяг надання послуг: 3533,56 кВт/год 

Загальна ціна пропозиції: 20 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №2 
Найменування предмета закупівлі: Лот №2 постачання електричної енергії за адресою 82300, 

Львівська область, м.Борислав, вул.Грушевського 7; 

Обсяг надання послуг: 4416,96 кВт/год 

Загальна ціна пропозиції: 25 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №3 
Найменування предмета закупівлі: Лот №3 постачання електричної енергії за адресою 82100, 

Львівська область, м. Дрогобич, вул. Сагайдачного 22; 

Обсяг надання послуг:  15901,06 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 90 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №4 
Найменування предмета закупівлі: Лот №4 постачання електричної енергії за адресою 81200, 

Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька 5а; 

Обсяг надання послуг:  10600,70 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 60 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №5 
Найменування предмета закупівлі: Лот №5 постачання електричної енергії за адресою 81400, 

Львівська область, м.Самбір, вул. Шевченка 41; 

Обсяг надання послуг:  9717,31 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 55 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №6 
Найменування предмета закупівлі: Лот №6 постачання електричної енергії за адресою 80020, 

Львівська область, м.Сокаль, вул. Шептицького 65; 

Обсяг надання послуг:  9717,31 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 55 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №7 
Найменування предмета закупівлі: Лот №7 постачання електричної енергії за адресою 82400, 

Львівська обл., м.Стрий, вул.Нижанківського 5; 

Обсяг надання послуг:  16784,45 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 95 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 



 

Лот №8 
Найменування предмета закупівлі: Лот №8 постачання електричної енергії за адресою 81060, 

Львівська область, м. Яворів, вул Котляревського, 3; 

Обсяг надання послуг: 7950,53 кВт/год   

Загальна ціна пропозиції: 45 000,00  грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №9 
Найменування предмета закупівлі: Лот №9  постачання електричної енергії за адресою 79008, м. 

Львів, вул. Донецька 3. 

Обсяг надання послуг:  8833,92 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 50 000,00 грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №10 
Найменування предмета закупівлі: Лот №10 постачання електричної енергії за адресою 81100,  

Львівська область, м.Пустомити, вул. Заводська, 10; 

Обсяг надання послуг:  11484,09 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 65 000,00 грн. (з врахуванням ПДВ); 

 

Лот №11 

Найменування предмета закупівлі: Лот №11 постачання електричної енергії за адресою 

80100, Львівська область, місто Червоноград, вул. Степана Бандери 4;  

Обсяг надання послуг:  3533,56 кВт/год; 

Загальна ціна пропозиції: 20 000,00 грн. (з врахуванням ПДВ); 
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»                                 № 

2019-VIII, 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. 

Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», малий 

непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну 

енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з 

договірною потужністю до 50 кВт. 

  Електроустановки за: 

● Лот №1 постачання електричної енергії за адресою  80600, Львівська обл., м.Броди, вул. 22 

Січня,17;  

● Лот №2 постачання електричної енергії за адресою  82300, Львівська обл., м.Борислав, 

вул.Грушевського, 7;  

● Лот №3 постачання електричної енергії за адресою 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 

Сагайдачного, 22;  

● Лот №4 постачання електричної енергії за адресою 81200, Львівська обл., м. Перемишляни, 

вул. Галицька, 5а;  

● Лот №5 постачання електричної енергії за адресою 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. 

Сагайдачного 2, вул. Шевченка, 41;  

● Лот №6 постачання електричної енергії за адресою 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул. 

Шептицького, 65;  

● Лот №7 постачання електричної енергії за адресою 82400, Львівська обл., м.Стрий, вул 

Нижанківського, 5;  

● Лот №8 постачання електричної енергії за адресою 81000, Львівська обл., м.Яворів, вул. 

Котляревського, 3;  

● Лот №9 постачання електричної енергії за адресою 79019, м. Львів, вул. Донецька, 3;  



● Лот №10 постачання електричної енергії за адресою 81100, Львівська обл., м. Пустомити, 

вул. Заводська, 10; 

● Лот №11 постачання електричної енергії за адресою 80102, Львівська обл., м. Червоноград, 

вул. С.Бандери, 4. 

Отже, в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII 

відноситься до малих непутових споживачів та має право бути забезпеченими електричною 

енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до ст. 63 Закону  № 2019-VIII,  а 

саме на умовах універсальної послуги. 

        Уповноважена особа вважає, що закупівля електричної енергії саме на умовах 

універсальної послуги повністю забезпечує дотримання основних принципів проведення 

публічних закупівель, визначених ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: максимальну 

економію та ефективність, відкритість та прозорість, недискримінацію учасників, запобігання 

корупційним діям і зловживанням. 

       Корупційні дії та зловживання пов‘язані із формуванням ціни на предмет закупівлі при 

постачанні електричної енергії на умовах універсальної послуги є неможливими, оскільки всі 

складові ціни затверджуються уповноваженими державними органами. 

       Відповідно до частини 3 статті 63 Закону № 2019-VIII постачальник надає універсальні 

послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що 

формуються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, 

зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги 

постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та 

оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних 

послуг. 

      «Методика розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг» 

затверджена  Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1176 «Про затвердження Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг». 

      «Порядок формування цін на універсальні послуги» затверджений Постановою НКРЕКП 

від 05.10.2018 № 1177 (з наступними змінами та доповненнями). 

      Таким чином, тариф на універсальну послугу є державним регульованим тарифом,  всі 

складові вартості електричної енергії, що поставляється за універсальною послугою 

підлягають державному регулюванню. 

      Проведення переговорної процедури на закупівлю універсальної послуги є більш 

ефективним для замовника, оскільки універсальна послуга включає у себе також послуги з 

розподілу електричної енергії, відповідно у замовника відсутня необхідність проводити 

переговорну процедуру закупівлі послуг оператора системи розподілу, що забезпечує 

економію робочого часу замовника. 

У відповідності до норм пункту 13 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону № 2019-VIII, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 

810-IX від 21.07.2020, № 1396-IX від 15.04.2021, під час здійснення заходів з відокремлення 

оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен до 1 

січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від 

виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних 

суб’єктів господарювання, та 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, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 

ТОВ «Львівенергозбут» отримало ліцензію на постачання електричної енергії (Постанова 

НКРЕКП від 14.06.2018 № 429). 

ТОВ «Львівенергозбут», яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення 

оператора системи розподілу, упродовж чотирьох років (з 01 січня 2019 року до 31 грудня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#n1097
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#n158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1396-20#n226


2022 року) виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території – 

адміністративній території Львівської  області. 

 Отже ТОВ «Львівенергозбут» є єдиним постачальником універсальної послуги 

постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території розташування 

здійснення діяльності замовника -  Львівської області.  

ТОВ «Львівенергозбут» включене до Переліку постачальників універсальних послуг на 

закріпленій території, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2018 №1268 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих не 

побутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону 

України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної 

послуги на закріпленій території». 

Електричну енергію на умовах універсальної послуги на території Львівської області 

може бути надано лише одним суб’єктом господарювання – постачальником універсальних 

послуг, а саме ТОВ «Львівенергозбут». Інша альтернатива отримати електричну енергію на 

умовах універсальної послуги відсутня, оскільки послуги надаються визначеними 

постачальниками на визначеній території за регульованим тарифом. 

 На підставі вищевикладеного, для закупівлі електричної енергії для потреб 2022 року   

процедурою закупівлі обрано - переговорну процедуру, відповідно до пункту 2 частини 2 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» - відсутність конкуренції з технічних 

причин.  

Враховуючи вищевикладене, та керуючись ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі», у зв’язку з 

об’єктивною відсутністю конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету закупівлі 

має бути застосована переговорна процедура. 

 

4. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до потреб замовника та діючого тарифу 

на електричну енергію:  

- Ціна на універсальну послугу за 1 кВт/год електричної енергії складає 5,66 грн. (з врахуванням 

ПДВ); 

- Вартість обсягу, який планується до закупівлі у 2022 році та кількість обсягу постачання 

електричної енергії – 11 лотів. 

 

 

 


