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Вих. № 16377 від «09» липня 2021 року 

 
 
Споживачам електричної енергії  
(Замовникам) 

 
 
«Щодо внесення змін до  
договору про закупівлю» 

 
Шановний споживачу! 

 
Між ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» та Вашою установою з дотриманням вимог, встановлених Законом 

України «Про публічні закупівлі», було укладено відповідний договір про постачання (закупівлю) 
електричної енергії споживачу (далі – Договір).  

Пунктом 2 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що істотні 
умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 
відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару 
на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до 
збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту 
підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за 
одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у 
випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної 
енергії. 

 
Відповідно до роз’яснювального листа НКРЕКП від 08.08.2019 року вих. №8312/13.1/7-19 

згідно iз частиною шостою статті 67 Закону відповідно до Правил РДН/ВДР за результатами торгiв 
оприлюднюються цiна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового 
перiоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення 
правочинiв щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії. Оприлюднення 
результатів торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону 
забезпечує ДП «Оператор ринку» на своєму веб-сайті (http://oree.com.ua). 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у листі від 14.08.2019 року вих. № 
3304-04/33869-06 роз’яснило, що згідно із частиною шостою статті 67 Закону № 2019 відповідно до 
правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку за результатами торгів 
оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового 
періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладення 
правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії. Оприлюднення 
результатів торів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до Закону № 
2019 забезпечує ДП «Оператор ринку» на своєму вебсайті (https://www.oree.com.ua ). Отже, для 
документального підтвердження факту коливання ціни електричної енергії на ринку, сторони 
можуть використовувати інформацію з вищезазначеного сайту. 

 
Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті  ДП «Оператор ринку» середньозважена 

ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС» 
(Об’єднана енергетична система) України у травні 2021 року складала 1018,74 грн/МВт*год (без 
ПДВ). (https://www.oree.com.ua/index.php/web/177).  

Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті  ДП «Оператор ринку» середньозважена 
ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС» 

http://oree.com.ua/
https://www.oree.com.ua/index.php/web/177


(Об’єднана енергетична система) України у червні 2021 року складала 1425,14 грн/МВт*год (без 
ПДВ). (https://www.oree.com.ua/index.php/web/194).  

Таким чином середньозважена ціна на РДН в ОЕС України у червні 2021 року порівняно 
з травнем 2021 року зросла на 39,89%. 

 
В липні 2021 року ДП «Оператор ринку» оприлюднювало на офіційному веб-сайті  

наступні середньозважені ціни електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні 
«ОЕС»: 

на 07 липня 2021 року – 734,85 грн/МВт*год (без ПДВ);  
на 08 липня 2021 року – 1263,47 грн/МВт*год (без ПДВ);  
на 09 липня 2021 року – 1403,88 грн/МВт*год (без ПДВ);  
на 10 липня 2021 року – 1442,24 грн/МВт*год (без ПДВ). 
 
При подальшому збереженні тенденції до зростання середньозваженої ціни 

електроенергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС» в липні 2021 року ТОВ «ЕК 
«ЕНОЛЛ» буде вимушене переглянути ціну 1 кВт*год електроенергії за укладеним з Вашою 
установою договором про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу у бік 
збільшення. 

 
Чинне законодавство в галузі енергетики, зокрема підпункт 21 п. 5.2.2 глави 5.2, п. 9.2.2 

глави 9.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 №312, покладає на електропостачальника обов’язок інформувати своїх споживачів 
про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 
20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. 

 
 
У зв’язку з викладеним ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» попередньо повідомляє, що у разі збереження у 

липні 2021 року тенденції до зростання середньозваженої ціни електроенергії на ринку «на добу 
наперед» у торговій зоні «ОЕС» порівняно з травнем 2021 року ціна 1 кВт*год електроенергії за 
укладеним з Вашою установою договором про постачання (закупівлю) електричної енергії 
споживачу буде переглянута у бік збільшення пропорційно збільшенню ціни електроенергії на 
ринку, з одночасним урахуванням обмежень величини зростання, встановлених п. 2 частини 5 ст. 41 
Закону України «Про публічні закупівлі». 

 
 
Пропозиція щодо конкретного збільшення ціни 1 кВт*год електроенергії за Договором 

буде надіслана у вигляді проекту відповідної додаткової угоди разом з підтверджуючими 
документами буде надіслана на Вашу адресу додатково.  

 
 
 
 
 
З повагою,  
Генеральний директор  
ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ»                          Є.В. Більченко 

 

https://www.oree.com.ua/index.php/web/194

