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Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» продав на біржі електроенергію за 16,77 

млн грн та оголосив про нові аукціони 

АТ «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») 13 жовтня 2022 року провела на «Українській 

енергетичній біржі» (УЕБ) два електронні аукціони, продавши 5 040 МВт·год електроенергії на 

загальну суму 16,77 млн грн. Наступні аукціони з продажу електроенергії відбудуться вже 14 

жовтня.  

Підсумки аукціонів, що проводилися 13 жовтня за лотами, що виставлялися АТ «ЕКУ» на продаж: 

• На електронному аукціоні №EPC-131022-11 з купівлі-продажу електричної енергії у 

комерційній секції було продано шосту частину виставленого на торги обсягу: 5 040 МВт·год 

(35 лотів) з 30 240 МВт·год (210 лотів) базового навантаження. Період постачання: 15.10.2022 

– 20.10.2022. Середньозважена ціна купівлі не змінилися відносно стартової ціни та 3328,00 

грн/МВт·год (без ПДВ). Виручка АТ «ЕКУ» становила 16,77 млн грн. Детальніше про 

результати: https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=72568956  

 

• За підсумками електронного аукціону №EPC-131022-15, на який виставлялися 20 160 МВт·год 

(210 лотів) позиції BLOCK: 8-23 на кожен день та періодом постачання 15.10.2022 – 20.10.2022, 

угод не укладено. Стартова ціна становила 4000 грн/МВт·год (без ПДВ). Детальніше про 

результати: https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=72580063  

Обсяги електроенергії, що не були продані на аукціонах 13 жовтня, будуть виставлені на наступні 

аукціони 14 жовтня. Оголошення про нові торги вже розміщені на сайті УЕБ: 

• 14 жовтня 2022 року об 11:00 відбудеться електронний аукціон №EPC-141022-11 з купівлі-

продажу електричної енергії у комерційній секції. Пропонується позиція базове 

навантаження. Загальний обсяг електроенергії, запропонований учасникам ринку від АТ 

«ЕКУ», становить 175 лотів (21 000 МВТ·год). Період постачання: 16.10.2022 – 20.10.2022. 

Стартова ціна – 3328,00 грн/МВт·год (без ПДВ). Детальніше про аукціон: 

https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-epc-141022-11-elektrichna-

energiya/  

 

• 14 жовтня 2022 року о 15:00 відбудеться електронний аукціон №EPC-141022-15. Пропонується 

позиція BLOCK: 8-23 кожного дня. Загальний обсяг запропонованої АТ «ЕКУ» електроенергії 

становить 175 лотів (14 000 МВт·год). Період постачання: 16.10.2022 – 20.10.2022. Стартова 

ціна – 4000,00 грн/МВт·год (без ПДВ). Детальніше про лот: 

https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-epc-141022-15-elektrichna-

energiya/ 

 

Нагадаємо, базове навантаження, що виставляється на продаж, забезпечено ресурсом атомних 

станцій, який АТ «ЕКУ» придбав на початку жовтня для подальшого експорту до Європи. Через форс-
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мажор, пов’язаний із обстрілами енергетичної інфраструктури російськими ракетами, експорт 

електроенергії був припинений. Вільні обсяги електроенергії АТ «ЕКУ» виставив на продаж через УЕБ. 

 

Контакти: +380503480199;  press_office@ecu.gov.ua 
 
 
 

Довідка про компанію: 
 
АТ «ЕКУ». Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» (АТ «ЕКУ») – багатопрофільне 

енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової 

оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Компанія працює на внутрішньому 

та зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі Україна. 

Засновником компанії є Кабінет Міністрів України, повноваження з управління корпоративними 

правами у статутному капіталі АТ «ЕКУ» здійснює Міністерство економіки України.    

На базі АТ «ЕКУ» буде створено сучасну трейдингову платформу, що дасть можливість державі стати 

ефективним та конкурентоспроможним гравцем на енергетичних ринках України, Європи, а надалі – 

на глобальних ринках енергоресурсів.  

 

 

 


