
 
 

 

ТОВ “НАП-КОМ’ЮНІТІ” повідомляє Вас про те, що у споживачів з’явилась 

можливість отримувати електроенергію без відключень та без застосування 

обмеження потужності від ОСР. 

Кабінет міністрів України постановою №1 від 3 січня 2023 року затвердив 

Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо- 

зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. 

Відповідна постанова оприлюднена на сайті "Урядовий портал". 

Дана постанова дає споживачу можливість отримувати імпортовану 

електроенергію в години планових відключень або застосування обмежень від ОСР та 

гарантує безперебійність споживання. 

Наша компанія вже має досвід експорту електроенергії та заключила договори з 

трейдерами в Європі для імпорту електричної енергії для своїх споживачів. 

 

В зв’язку з тим що можливий об'єм імпорту обмежений та не може покрити 

споживання всіх бажаючих в повній мірі, пропонуємо Вам скористатись цією можливістю  

одними з перших. 

Що ви отримаєте? 

 

 Гарантоване постачання електричної енергії протягом дії контракту. 

 Споживання імпортного ресурсу тільки в години дефіциту. 

 Клієнтську підтримку (персональний менеджер). 

 Можливість повноцінно завантажити виробництво. 

 Прозоре ціноутворення. 

 
Вартість електричної енергії в Словаччині станом на 15.01.2023 - 99.33 €/MWh (3,97 

грн квт*год) 

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись за телефонами вказаними 

нижче. 

 

Дякуємо! 

 

МИ ЄДИНІ, СИЛЬНІ, НЕЗЛАМНІ! 

 
 

 

З повагою, 

Провідний фахівець з продажу е/е ТОВ «НАП-КОМ’ЮНІТІ» 
         Індієв Султан Адамович 

        +38 067 303 07 46 

         salles@nap-community.com 

 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-osoblyvosti-importu-elektrychnoi-enerhii-pid-chas-prokhodzhennia-osinno-zymovoho-periodu-202223-roku-v-umovakh-pravovoho-rezhymu-voiennoho-stanu-v-ukraini-1?fbclid=IwAR1UHoVsqYBwCFDrf2wy7L47yNkP3g8dkJ1x0dAIflkqTQz8BAdNoolZFaQ
mailto:salles@nap-community.com


 

 

Порівняльна таблиця вартості 1 КВт/год генератора та імпортної 

електроенергії 
(на основі даних грудня 2022 року) 

 

 
Вартість придбання 

тис грн з ПДВ 
Вартість 1 кВт*год Максимальна потужність, кВт 

Генератор 580КВт Від 1 млн 17 грн* 480 

Генератор 880КВт Від 2 млн 15 грн* 650 

Генератор 1000КВт Від 3 млн 14 грн* 800 

Середня вартість 

імпортованої 

електроенергії в грудні 

2022 року («під ключ» 

за умови роботи з ТОВ 

«НАП-КОМ’ЮНІТІ» 

0 12 грн Відповідно до приєднаної потужності 

 

 
* ціна пального (дизеля) взята також по гуртовим цінам за грудень 2022 - 51 грн/л; 

*техобслуговування: заміна оливи в генераторі через кожні 50 годин роботи. В розрахунок взято, що 

генератор працює 5 годин з 24 годин доби (з розрахунку на місяць 3 рази заміна оливи). Вартість оливи взята 
по гуртовим цінам орієнтовно 100 грн./л. Також треба додати вартість робіт та фільтра (орієнтовно 5000 грн. 

(тричі на місяць)); 

* не враховано транспортування пального, його зберігання та завантаження до генератору (можливо 
також додаткова купівля обладнання для зберігання та завантаження). З наших розрахунків це додаткові 12-

15% до зазначених цін; 

* в розрахунок не взято вартість самого генератора; 

* в розрахунок взято роботу на одному генераторі, тому при встановленні декількох генераторів 
вартість потрібно помножити на відповідну кількість; 

* для інформації у одного з наших клієнтів собівартість роботи на генераторі (більшої потужності 

ніж наведені в таблиці) складає 28-30 грн. 
 

Переваги імпортного ресурсу перед роботою від генератора.  

● можливість отримати 100% необхідної потужності на виробництві 

● зменшення терміну використання генератора, що зменшить витрати на його обслуговування та 

збільшить термін експлуатації 

● економія  

МИ ЄДИНІ, СИЛЬНІ, НЕЗЛАМНІ! 

 

 


	ТОВ “НАП-КОМ’ЮНІТІ” повідомляє Вас про те, що у споживачів з’явилась можливість отримувати електроенергію без відключень та без застосування обмеження потужності від ОСР.

