
 

№ 1111-0773 11.11.2020р. 

Начальнику управління Західного офісу 
Держаудитслужби в Хмельницькій області 
Марценюку Анатолію Анатолійовичу 
_______________________________ 
29013, м. Хмельницький, пров. Маяковського, 19/1 
 

Шановний Анатолію Анатолійовичу! 
 

Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 
публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

За інформацією веб-порталу prozorro.gov.ua АРЗСП ГУ ДСНС у Хмельницькій області (далі Замовник) 
проведено переговорну процедуру за предметом «Електрична енергія» ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична 
енергія. За результатами переговорів (номер UA-2020-09-11-000365-b), Замовник уклав договір з учасником ТОВ 
«Хмельницькенергозбут» на суму 889 998,00 гривень. 

За результатами ретельного аналізу оприлюдненої на веб-порталі інформації, виявлено наступні 
порушення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону): 

Замовник вказав підставою для проведення переговорної процедури – відсутність конкуренції з технічних 
причин;  

В Обґрунтуванні вказав наступне: 
«Відповідно до абзацу 11 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 

«Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017р. (зі змінами від 23.11.2018 №2628-VIII) Тимчасово, 
на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих 
непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно 
від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних 
мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру 
договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з 
договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України "Про 
ринок електричної енергії" для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, 
передбачених статтею 63 Закону України № 2019-VIII. Пунктом 47 ст.1 передбачено, що непобутовий 
споживач - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка купує електричну енергію, що не 
використовується нею для власного побутового споживання. Частиною 1 статті 63 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» передбачено, що Універсальні послуги надаються постачальником таких послуг 
виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. Абзацом 2, 4 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017р. (зі змінами від 
23.11.2018 №2628-VIII) 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, упродовж двох 
років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії, такий електропостачальник 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. Постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання здійснювало АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" на території Хмельницької області. Після прийняття Закону 
України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017р., під час здійснення заходів з відокремлення 
оператора системи розподілу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання від виробництва, 
передачі, постачання електричної енергії було створено ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» (42035266), 
засновником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО". Відповідно до пункту 12 
частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи - органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю 
утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 
неприбутковими. Ми, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, підпадаємо під поняття «Бюджетна 
установа», тому на нас поширюються положення абзацу 11 пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 (зі змінами від 23.11.2018 
№2628-VIII)». 

Так, відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону) визначено, 
що переговорна процедура закупівлі - використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник 
укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з 
одним або кількома учасниками процедури закупівлі. 



Разом з тим, відповідно до частини 1 статті 20 Закону визначено, що відкриті торги є основною 
процедурою закупівлі. 

В той же час, Замовником проведено переговорну процедуру закупівель згідно пункту 2 частини 2 статті 
40 Закону, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 
закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, 
проведення якої обґрунтовується, тим що єдиним постачальником універсальної послуги на території 
Хмельницької області є ТОВ «Хмельницькенергозбуд». 

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» ринок електричної енергії функціонує на 
конкурентних засадах крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими цим 
законом. Постачання електричної енергії у розумінні цього закону не належить до сфери природних монополій та 
є конкурентним видом діяльності. 

Відповідно до Ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, станом на 26.12.2019 видано суб’єктам господарювання близько 700 ліцензій 
на постачання електричної енергії споживачу. 
Слід зазначити, що ТОВ «Хмельницькенергозбуд», відсутнє у переліку природних монополій Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які проводять діяльність у сфері 
енергетики, станом на 31.12.2019. Перелік доступний на сайті регулятора за посиланням http://www.nerc.gov.ua та 
Антимонопольного комітету України за посиланням http://www.amc.gov.ua.Таким чином, Замовником не враховано 
норми частини 1 статті 3 та пункту 1 статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» та роз’яснення 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.12.2018 № 3304-04-54502-07 щодо конкурентного 
ринку електричної енергії, та як наслідок проведено переговорну процедуру закупівель без настання умов, щодо 
застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону. 

Слід відмітити, що аналогічна ситуація розглянута щодо проведення переговорної процедури закупівель 
з придбання електричної енергії у постачальника універсальних послуг на підставі згідно пункту 2 частини 2 статті 
35 Закону (нова редакція пункту 2 частини 2 статті 40 Закону) розглянуто на засіданні постійно діючої 
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у 
сфері закупівель (рішення від 28.12.2019 за № 19560-р/пк-пз, оголошення № UA-2019-12-02-001306-b, рішення № 
10877-р/пк-пз від 08.08.2019, оголошення № UA-2019-07-11-001036-b) та зобов’язано замовника відмітити 
переговорну процедуру закупівель. 

Слід відмітити, що аналогічна позиція з даного проводу зазначена (щодо що придбання електричної 
енергія має здійснюватись за процедурою відкритих торгів, а не шляхом проведення переговорної процедури 
закупівель з придбання електричної енергії у постачальника універсальних послуг на підставі згідно пункту 2 
частини 2 статті 35 Закону № 922 (нова редакція пункту 2 частини 2 статті 40 Закону) у рішенні Івано – 
Франківського окружного адміністративного суду від 13 серпня 2019 року у справі № 300/1137/19, яке вступило у 
законну силу. 

Доказом того, що ТОВ «Хмельницькенергозбуд», не є суб`єктом природної монополії, є також про 
проведення відкритих торгів КНП «Хмельницька обласна лікарня» з постачання електроенергії за 
ідентифікатором закупівлі UA-2020-07-31-005702-c, де в процедурі торгів прийняли участь 10 учасників та 
проведення відкритих торгів Управлінням освіти і науки Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької 
області з постачання електроенергії за ідентифікатором закупівлі UA-2020-07-20-006562-b, де в процедурі торгів 
прийняли участь 7 учасників. Це додатково підтверджує наявність конкуренції у сфері постачання електричної 
енергії, що виключає можливість у даному випадку застосування переговорної процедури закупівлі електричної 
енергії згідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону. 

У цьому напрямку сформувалась практика регіональних офісів Держаудитслужби у різних областях. 
Зокрема розпочато та проведено моніторинг у наступних закупівлях (UA-2020-03-30-001354-c, UA-2020-03-20-
004953-b, UA-2020-03-12-002687-a, UA-2020-05-19-004308-c). Моніторингом встановлені порушення 
законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі. 

Зважаючи на вищенаведене, вважаємо, що Замовник неправомірно обрав та застосував переговорну 
процедуру закупівлі та уникнув таким чином проведення відкритих торгів.  

 
Статтею 164'“* КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення законодавства про 

закупівлю. У відповідності до вимог ст. 255 КУпАП, у таких категоріях справ протоколи про правопорушення 
мають право складати органи державного фінансового контролю, з подальшим передання його до суду для 
вирішення питання про притягнення осіб до відповідальності. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 7 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», - 

 
ПРОШУ: 

 
1. Почати моніторинг закупівлі UA-2020-09-11-000365-b у відповідності до статті 8 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
2. Призначити та провести перевірку закупівлі UA-2020-09-11-000365-b згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України № 659 від 26 
липня 2018 р.   

3. Перевірити дії посадових осіб замовника з приводу вищезазначеної закупівлі на законність та 
відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

4. Зобов’язати замовника здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі». 

5. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне порушення.  

 



Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 
вул. Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та/або на електронну пошту 
на адресу: centergmd@gmail.com.  

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51  


