
Довідка щодо реалізації електроенергії на електронному аукціоні 9 березня 2021 року 

9 березня 2021 року ДП «Гарантований покупець» був ініціатором аукціону на реалізацію електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел на Українській енергетичній біржі  виставивши 1 позицію базового навантаження і 4 блочних позицій, з періодом відпуску - квітень 2021 року. 

За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ДП «Гарантований покупець» реалізувало 100% виставленого 

обсягу. Згідно з Порядком проведення аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, торги відбувалися на підвищення ціни, 

що дозволило Гарантованому покупцю додатково заробити майже 32 млн.грн. Загальна вартість реалізованої електроенергії становить близько 203 

млн.грн. Учасники ринку активно торгувались під час аукціону. Загалом було підписано 55 угод та визначено 13 переможців. 

 

 

За першою позицією Гарантованим покупцем було виставлено 72 000 МВт-год базового навантаження за стартовою ціною                                                         

1 107,25 грн/МВт-год, з яких був реалізований весь обсяг за середньозваженою ціною 1 321,16 грн/МВт-год. 

 



 

 
За другою позицією Гарантованим покупцем було виставлено 36 000 МВт-год за блочною позицією о 8-19, всі дні, за стартовою ціною                                 

1 171,85 грн/МВт-год, з яких був реалізований весь обсяг  за середньозваженою ціною 1 483,57 грн/МВт-год. 



 
За третьою позицією Гарантованим покупцем було виставлено 21 000 МВт-год за блочною позицією о 10-16, всі дні, за стартовою ціною                                 

1 171,85 грн/МВт-год, з яких був реалізований весь обсяг за середньозваженою ціною 1 323,43 грн/МВт-год. 



 
За четвертою позицією Гарантованим покупцем було виставлено 15 000 МВт-год за блочною позицією о 11-15, всі дні, за стартовою ціною                                 

1 171,85 грн/МВт-год, з яких був реалізований весь обсяг  за середньозваженою ціною 1 293,12 грн/МВт-год. 



 

За п’ятою позицією Гарантованим покупцем було виставлено 6 000 МВт-год за блочною позицією о 13-14, всі дні, за стартовою ціною                                 

1 171,85 грн/МВт-год, з яких був реалізований весь обсяг  за середньозваженою ціною 1 211,82 грн/МВт-год. 
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