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№   121121-05 від 12.11.2021 року                                 

 
Комерційна пропозиція 

 
ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надає комерційну пропозицію з відомостями про 

вартість електричної енергії для споживання на 2022 рік. 
При визначенні вартості одного кВт*год електричної енергії враховано наступні 

технічні характеристики споживачів: 
Непобутове споживання, клас напруги - 2 згідно Постанови № 1052 від 13.08.1998 

«Про Порядок визначення класів споживачів». 
Зауважуємо, що станом на сьогодні середньозважена РДН ціна за 5 днів листопада в 

ОЕС складає 3382,0 грн/МВт*год без ПДВ (https://www.oree.com.ua/), однак з врахуванням 
прайс кепів (4000 грн грн/МВт*год без ПДВ, що відповідно призводить до максимальної 
середньозваженої ціни 3500 грн/МВт*год без ПДВ) додатково тариф на передачу е/е 
Укренерго становить 352,38 грн/МВт*год без ПДВ (згідно з рішенням НКРЕКП від 
10.11.2021 року), що в сумі складає 3852,28 грн/МВт*год без ПДВ (4622,856 грн/МВт*год з 
ПДВ) і це не враховуючи тенденції подальшого зростання ціни та прибутку постачальника. 

Зважаючи на зазначене, очікувана ціна на електричну енергію становить – 5,60 
грн/кВт з ПДВ (без врахування послуг з розподілу та компенсації перетікань реактивної 
електричної енергії). 

Зважаючи на ситуацію, яка склалась на ринку електричної енергії в другому півріччі 
2021 року, ТОВ «ЄТЕ» було вивчено питання, що впливає на зміну ціни на ринку 
електричної енергії, як суб’єкти сфери публічних закупівель змінюють ціни в укладених 
договорах, які порушення допускаються суб’єктами під час внесення таких змін та пропонує 
оптимальних підхід до порядку зміни ціни в майбутніх договорах за умови волатильності 
ринку електричної енергії, а саме: врегулювати визначення нової ціни за допомогою 
формули (приклад формульного розрахунку додається). 

Так, при застосуванні формульного ціноутворення постачальники не матимуть 
підстав демпінгувати, пропонувати занижену ціну на аукціоні, оскільки підвищення буде 
залежати від реальних змін ціни на ринку та як результат Споживач отримає проведення 
аукціону з реальною ціною на електричну енергію, а також прозору зміну ціни за умов 
волатильності ринку. 

З огляду на викладене, рекомендуємо під час проведення процедури закупівлі 
електричної енергії зазначити поряд зміни істотних умов в проєкті договору про закупівлю 
з використанням механізму ціноутворення на електроенергію у вигляді наданої формули. 
 
 
Заступник директора з технічних питань 
ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»                    _________________    Ю.П. Романишин 
  

https://www.oree.com.ua/


 
 

 

Додаток до договору про постачання 
електричної енергії споживачу  
№_________ від ___________ 20__ року 

 

Порядок визначення вартості електричної енергії 

Ціну за одиницю товару (електричної енергії) розраховують за формулою: 
 

Цм = (Ц0 * (Іm / Іo) * (1+М/100)+ Тпер) * ПДВ, де 
 

Цм – ціна (змінена) за одиницю електричної енергії, грн/кВт·год; 
Цo – середньозважена ціна на ринку РДН за _____(зазначається за місяць, попередній до 

першого місяця постачання)  202__ року (грн/кВт*год); 
Іm – місячний індекс базового навантаження в торговій зоні «ОЕС Україна»*, розрахункового 

періоду з початком якого змінюється ціна за одиницю електричної енергії (грн/ кВт*год); 
Іo – місячний індекс базового навантаження в торговій зоні «ОЕС Україна»*, місяця 

укладення Договору (грн/кВт*год); 
Тпер – тариф на послуги з передачі електричної енергії, установлений НКРЕКП, грн/кВт*год; 
М – маржа (вартість послуг постачальника) у відсотках, визначена за тендерною пропозицією 

переможця за результатами торгів, %.  
Крім того, на нову (змінену) ціну за одиницю електричної енергії нараховується 20% ПДВ 

відповідно до податкового законодавства України, яка зазначається окремо і не враховується у 
складі ціни за одиницю електричної енергії. 

* – Зазначені індекси публікуються ТОВ «Українська енергетична біржа» на вебпорталі 
https://www.ueex.com.ua/ та відносяться до біржових котирувань у розумінні пункту 7 частини п’ятої 
сатті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».  

 
Ціна електричної енергії за перший місяць постачання (попередній тариф) складає: 

Цм = (Ц0 * (1+М/100)+ Тпер) * ПДВ, де 
Цм – ціна (змінена) за одиницю електричної енергії, грн/кВт·год; 
Цo – середньозважена ціна на ринку РДН за _____(зазначається за місяць, попередній до 

першого місяця постачання) 202__ року (грн/ кВт год); 
Тпер – тариф на послуги з передачі електричної енергії, установлений НКРЕКП, грн/кВт·год; 
М – маржа (вартість послуг постачальника) у відсотках, визначена за тендерною пропозицією 

переможця за результатами торгів, %.  
Крім того, на нову (змінену) ціну за одиницю електричної енергії нараховується 20% ПДВ 

відповідно до податкового законодавства України, яка зазначається окремо і не враховується у 
складі ціни за одиницю електричної енергії. 
 
 

https://www.ueex.com.ua/

