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Змiни
до .t<Регламенту органiзацii та проведен кцiонiв з купiвлi-продажу

електричноi енергii за двостороннiми дого мерцiйних секцiях на Товарнiй
бiржi <<YKpaiHcbкa енергетична бiржа>>>>

1 . Пункт 3.1 . викласти в новiй редакцiТ:

к3.1. Процес аукцiону в ПП БЕТС подiлясться на TaKi перiоли:
З.1.1. Ресстрацiя заявок - перiод подачi заlIвок на участь в аукцiонi, який почина€ться

з моменту створення (вiдкриття) торговоi cecii та закiнчуеться не пiзнiше нiж за 2 (двi)
години до початку аукцiону.

З.1.2. Торги - перiод проведення аукцiону (перiод торгiв), який почина€ться в
ОПрилЮдненi на саЙтi Органiзатора аукцiону дату i час, та закiнчуеться пiсля реалiзацii
ВиСТаВлених на аукцiон лотiв, але не пiзнiше, нiж через 1 годину з моменту початку
перiоду торгiв; час завершення перiоду торгiв (в тому числi з урахуванням його
ПРОДоВження) не повинен бути пiзнiше 18:00 години дня, в якому проводився аукцiон;
ЯКЩО На МОМенТ Завершення перiоду торгiв по якiЙсь з позицiЙ торги ще тривають, то
перiод торгiв продовжуеться до завершення торгiв по такому лоту/пакету лотiв
(закiнчення часу очiкування кращоi пропозицii).

Перiод торгiв може бути продовжено:
а) за iнiцiативою Продавця - на строк, що не може перевищувати l (одну) годину,

ШЛяхОМ ЗВернення Продавця до Адмiнiстратора ПП БЕТС протягом 1 (однiеi) години з
моменту початку перiоду торгiв;

б) ПП БЕТС в автоматичному режимi - на строк, що становить до 5 (п'яти) хвилин,
ЯКЩО ПРОТЯГом 5 (п'яти) хвилин до моменту завершення перiолу торгiв (в тому числi
ВРаХОВУЮЧИ ЧаС ПроДовження перiоду торгiв) ПП БЕТС буде зафiксовано факт укладання
угоди за результатами закiнчення часу очiкування кращоi пропозицii.

ПРuклаd JФ l (за iнiцiаmuвою Проdавця): Якщо почаmок перiоdу mopziB прuпаdае на
14:00 zоd, Проdавець з 14:00 zod. do 15:00 zod. може звернуmuся do Дdмiнiсmраmора
tцоdо проdовэюення перiоdу mорziв на ] zоd. - dо ]6:00 zod. Якtцо о ]5:57 zod. ПП БЕТС
Зафiксовано факm уклоdання уzоdu, час заверuлення перiоdу mорziв проdовuсуеmься на
2 хвuлuнu - do ]б:02 zоd. (15:57 zоd, + 5 хв.).Якulо о ]б:0] zod. ПП БЕТС знов
Зафiксовано факm уклаdання уzоdu, час заверlаення перiоdу mopziB проdовэtсу€mься на
4 хвuлuнu - dо ]б:Oб zоd. (I6:0l zоd. + 5 хв.).

Прuклаd Ne 2: Якtцо почаmок перiоdу mорziв прuпаdае на ]6:30 zod, Проdавець з 1б:30
zОd. do 17:30 zod. моэюе звернуmuся dо Дdмiнiсmраmора u4оdо проdовження перiоdу
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mopzi+ на 30 хв. - dо ]8:00 zod. Двmолtаmuчноaо проdовэюення перiоdу mорziв пiсля
18:00 не вidбува€mься.

3.1.3. Пiдписання свйоцтв - перiод пiдписання аукцiонних свiдоцтв квалiфiкованим
електронним пiдписом, який розпочинаеться з моменту завершення перiоду торгiв та
закiнчуеться у визначений умов€tми аукцiону та зазначений в ПП БЕТС час.).


