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Зміни та доповнення до «Регламенту організації та проведення електронного аукціону  

з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», 

які пропонуються на погодження аукціонному комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми 

договорами 

(від 19.07.2019) 

 

Чинна редакція Нова редакція 

2.4. Інструкція з користування ПП БЕТС розміщується на 
офіційному сайті Організатора аукціону в мережі 
Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua з наданням 
доступу до неї акредитованим учасникам аукціонів. 

2.4. Інструкція з користування ПП БЕТС розміщується на 
офіційному сайті Організатора аукціону в мережі 
Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua з наданням 
доступу до неї зареєстрованим учасникам аукціонів. 

3.3.1. Допускати до автоматизованого робочого місця 
осіб, не акредитованих Організатором аукціону в якості 
уповноважених осіб продавця/покупця. 

3.3.1. Допускати до автоматизованого робочого місця 
осіб, не зареєстрованих Організатором аукціону в 
якості уповноважених осіб продавця/покупця. 

6.5. Продавець пропонує електричну енергію для 
продажу на аукціоні у вигляді графіків продажу 
електричної енергії, що відповідають видам 
навантаження, для яких розраховується індекс цін за 
результатами торгів на ринку «на добу наперед», або 
іншими графіками продажу, визначеними 
продавцем.  

6.5. Продавець пропонує електричну енергію для 
продажу на аукціоні у вигляді графіків продажу – 
базового навантаження (BASE — виконання протягом 
24 годин на добу), пікового (PEAK — виконання з 7.00 
до 22.00 в робочі дні) та позапікового (OFFPEAK — 
виконання з 0.00 до 7.00 і з 22.00 до 24.00 в робочі дні, 
а також з 0.00 до 24.00 у вихідні).  

6.6. Позиція на продаж має містити: 
1) тип графіку продажу електричної енергії; 
2) стартову ціну (без ПДВ);  
3) кількість лотів; 
4) період відпуску/відбору електричної енергії; 
5) проект двостороннього договору купівлі-продажу 

електричної енергії;  
6) ставку/розмір гарантійного внеску; 
7) іншу інформацію, що стосується проведення 

аукціону. 

6.6. Позиція на продаж має містити: 
1) тип графіку продажу електричної енергії; 
2) стартову ціну (без ПДВ);  
3) кількість лотів; 
4) період відпуску/відбору електричної енергії; 
5) проект двостороннього договору купівлі-продажу 

електричної енергії;  
6) ставку/розмір гарантійного внеску. 

6.6.1. В позиції на продаж також може зазначатися  
інша інформація, що стосується проведення аукціону. 

5.2. З метою укладення Договору про організацію та 
проведення електронних аукціонів продавець надає 
Організатору аукціону:  
… 
- Довіреність (довіреності) представника 
(представників), уповноваженого(их) продавцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем 
електричної енергії на аукціонах (Додаток 3 до цього 
Регламенту); 
 - Анкету-опитувальник клієнта (учасника електронних 
аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього 
Регламенту). 

5.2. З метою укладення Договору про організацію та 
проведення електронних аукціонів продавець надає 
Організатору аукціону: 
 … 
- Довіреність (довіреності) представника 
(представників), уповноваженого(их) продавцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем 
електричної енергії на аукціонах за рекомендованою 
формою (Додаток 3 до цього Регламенту);  
- Анкету-опитувальник клієнта (учасника електронних 
аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього 
Регламенту); 
- інформацію про присвоєння EIC-коду учасника ринку 
електричної енергії. 

5.6. Покупець з метою укладення Договору про 
організацію та проведення електронних аукціонів на 
сайті Організатора аукціону переходить за посиланням 
«Доступ до торгів електроенергією» 
(https://eid.ueex.com.ua) та заповнює в електронній 
формі заяву про приєднання (для юридичних осіб або 
фізичних осіб-підприємців) (Додаток 1 до цього 
Регламенту), до якої додаються заархівовані файли 
сканованих копій документів, що мають бути чинними 

5.6. Покупець з метою укладення Договору про 
організацію та проведення електронних аукціонів на 
сайті Організатора аукціону переходить за посиланням 
«Доступ до торгів електроенергією» 
(https://eid.ueex.com.ua) та заповнює в електронній 
формі заяву про приєднання (для юридичних осіб або 
фізичних осіб-підприємців) (Додаток 1 до цього 
Регламенту), до якої додаються заархівовані файли 
сканованих копій документів, що мають бути чинними 

http://www.ueex.com.ua/
http://www.ueex.com.ua/
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(дійсними) на момент їх подання:  
… 
- Довіреність (довіреності) представника 
(представників), уповноваженого(их) покупцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею 
електричної енергії на аукціонах (Додаток 3 до цього 
Регламенту); 
… 

(дійсними) на момент їх подання:  
… 
- Довіреність (довіреності) представника 
(представників), уповноваженого(их) покупцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею 
електричної енергії на аукціонах за рекомендованою 
формою (Додаток 3 до цього Регламенту); 
… 

5.9. У разі ухвалення Організатором аукціону 
позитивного рішення про реєстрацію покупця, 
покупець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 
отримання на електронну адресу повідомлення, згідно 
п.5.8. цього Регламенту, направляє Організатору 
аукціону:  
оригінали наступних документів:  
- Заяви про приєднання до Договору про організацію та 
проведення електронних аукціонів (Додаток №1 до 
Договору про організацію та проведення електронних 
аукціонів);  
- Довіреності (довіреностей) представника 
(представників), уповноваженого(их) покупцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею 
електричної енергії на аукціонах (Додаток 3 до цього 
Регламенту);  
- Анкети-опитувальника клієнта (учасника електронних 
аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього 
Регламенту);  
… 

5.9. У разі ухвалення Організатором аукціону 
позитивного рішення про реєстрацію покупця, 
покупець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 
отримання на електронну адресу повідомлення, згідно 
п.5.8. цього Регламенту, направляє Організатору 
аукціону:  
оригінали наступних документів:  
- Заяви про приєднання до Договору про організацію та 
проведення електронних аукціонів (Додаток №1 до 
Договору про організацію та проведення електронних 
аукціонів);  
- Довіреності (довіреностей) представника 
(представників), уповноваженого(их) покупцем на 
вчинення від його імені дій, пов’язаних з купівлею 
електричної енергії на аукціонах за рекомендованою 
формою (Додаток 3 до цього Регламенту);  
- Анкети-опитувальника клієнта (учасника електронних 
аукціонів з купівлі/продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами) (Додаток 4 до цього 
Регламенту);  
… 

 п.10.16. З метою упередження та зниження ризиків 
антиконкурентних дій з боку учасників аукціону, 
Організатор аукціону на підставі рекомендацій, 
затверджених рішенням Аукціонного комітету, 
встановлює граничні обсяги електричної енергії по 
кожному ОСР та ОСП в межах яких ОСР/ОСП мають 
право придбавати електричну енергію на 
електронних аукціонах для компенсації технологічних 
втрат на розподіл /передачу електричної енергії 
(відповідно до Положення) на щомісячній основі. 

12.2. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, 
який є наступним за датою, визначеною продавцем, на 
якого поширюються вимоги пункту 6 частини другої 
статті 66 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» та/або Положення, у заявці на організацію та 
проведення аукціону як гранична для укладання 
двостороннього договору купівлі-продажу електричної 
енергії, жодною зі сторін аукціонного свідоцтва не було 
надано Організатору аукціону інформацію про 
невиконання іншою стороною умов п.11.4. цього 
Регламенту, то на 2 (другий) банківський день за 
датою, визначеною таким продавцем у заявці на 
організацію та проведення аукціону як гранична для 
укладання двостороннього договору купівлі-продажу 
електричної енергії, здійснюються наступні операції 
щодо гарантійного внеску: 

12.2. Якщо станом на 13 годин 00 хвилин робочого дня, 

який є наступним за датою, визначеною продавцем, на 

якого поширюються вимоги пункту 6 частини другої 

статті 66 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та/або Положення, у заявці на організацію та 

проведення аукціону як гранична для укладання 

двостороннього договору купівлі-продажу електричної 

енергії, жодною зі сторін аукціонного свідоцтва не було 

надано Організатору аукціону інформацію про 

невиконання іншою стороною умов п.11.4. цього 

Регламенту, то протягом цього робочого дня 

здійснюються наступні операції щодо гарантійного 

внеску: 
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12.2.1. якщо заявка на участь в аукціоні задоволена 
повністю, то повна сума гарантійного внеску покупця на 
підставі листа-розпорядження продавця 
перераховується Організатором аукціону продавцю в 
якості часткової оплати за придбану покупцем на 
аукціоні електричну енергію; 

12.2.1. якщо заявка на участь в аукціоні задоволена 
повністю, то повна сума гарантійного внеску покупця на 
підставі листа-розпорядження продавця 
перераховується Організатором аукціону продавцю в 
якості часткової оплати за придбану покупцем на 
аукціоні електричну енергію, але в будь-якому 
випадку не раніше робочого дня отримання 
Організатором аукціону листа-розпорядження від 
такого продавця; 

12.2.2. якщо заявка на участь в аукціоні задоволена 
частково, то сума гарантійного внеску покупця по 
задоволеній частині заявки на участь в аукціоні на 
підставі листа-розпорядження продавця 
перераховується Організатором аукціону продавцю в 
якості часткової оплати за придбану покупцем на 
аукціоні електричну енергію, а залишок гарантійного 
внеску по незадоволеній частині заявки на участь в 
аукціоні повертається покупцю протягом 3 (трьох) 
банківських днів з дня проведення аукціону. 
 

12.2.2. якщо заявка на участь в аукціоні задоволена 
частково, то сума гарантійного внеску покупця по 
задоволеній частині заявки на участь в аукціоні на 
підставі листа-розпорядження продавця  
перераховується Організатором аукціону продавцю в 
якості часткової оплати за придбану покупцем на 
аукціоні електричну енергію, але в будь-якому 
випадку не раніше робочого дня отримання 
Організатором аукціону листа-розпорядження від 
такого продавця; а залишок гарантійного внеску по 
незадоволеній частині заявки на участь в аукціоні 
повертається покупцю протягом 3 (трьох) банківських 
днів з дня проведення аукціону. 

12.2.3. Організатор аукціону перераховує гарантійний 
внесок на поточний рахунок продавця з призначенням 
платежу: «Перерахування гарантійного внеску 
________________ (назва покупця) згідно електронного 
аукціон №_____ від «___»_________201__ року по 
договору № _____ від «___» _________ 201__ року. Без 
урахування ПДВ». 

12.2.3. Організатор аукціону перераховує гарантійний 
внесок на поточний рахунок продавця з призначенням 
платежу: «Перерахування гарантійного внеску 
________________ (назва покупця) згідно електронного 
аукціон №_____ від «___»_________201__ року по 
договору № _____ від «___» _________ 201__ року. Без 
урахування ПДВ». 
 
У разі укладання двостороннього договору купівлі-
продажу електричної енергії між продавцем та 
переможцем аукціону раніше граничної дати для 
укладання двостороннього договору купівлі-продажу 
електричної енергії, Організатор аукціону на підставі 
отриманого від такого продавця листа-
розпорядження зобов’язаний на наступний робочий 
день після надходження такої вимоги перерахувати 
продавцю гарантійний внесок відповідно до п.п. 
12.2.1 – 12.2.3. 

13. КОМІСІЙНИЙ ЗБІР  
13.1. Для відшкодування Організатору аукціону витрат, 
пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з 
учасників аукціону, які уклали в ПП БЕТС угоду, 
справляється комісійний збір згідно з «Тарифами на 
послуги ТБ «Українська енергетична біржа».  
 
На період до 31 липня 2019 року (включно) учасники 
аукціонів-сторони угод сплачують комісійний збір в 
розмірі, визначеному відповідно до Додатку 8 до цього 
Регламенту.  
 
13.2. Сума комісійного збору сплачується з 
урахуванням податку на додану вартість на підставі 
відповідного платіжного (розрахункового) документу в 

13. КОМІСІЙНИЙ ЗБІР  
13.1. Для відшкодування Організатору аукціону витрат, 
пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з 
учасників аукціону справляється комісійний збір згідно 
з «Тарифами на послуги ТБ «Українська енергетична 
біржа».  
 
Комісійний збір складається з фіксованого місячного 
платежу за участь в аукціонах та платежу за 
здійснення операцій купівлі та/або продажу з 
учасників, які уклали в ПП БЕТС угоду (угоди), якщо 
інше не зазначено в «Тарифах на послуги ТБ 
«Українська енергетична біржа».  
 
На період до 31 липня 2019 року (включно) учасники 
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строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня 
проведення аукціону. 

аукціонів-сторони угод сплачують комісійний збір в 
розмірі, визначеному відповідно до Додатку 8 до цього 
Регламенту.  
 
13.2. Сума комісійного збору сплачується з 
урахуванням податку на додану вартість на підставі 
відповідного платіжного (розрахункового) документу в 
строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня 
виставлення рахунку, якщо інше не зазначено в 
«Тарифах на послуги ТБ «Українська енергетична 
біржа». 

14.4. Вся без виключення інформація, що пов’язана з 
організацією, ходом та результатами аукціону, є 
власністю Організатора аукціону. Організатор аукціону 
не має права розголошувати інформацію, що стосується 
сторін аукціонного свідоцтва, за винятком випадків 
надання такої інформації відповідно до вимог чинного 
законодавства України та укладених з учасниками 
аукціону договорів. 
 

14.4. Вся без виключення інформація, що пов’язана з 
організацією, ходом та результатами аукціону, є 
власністю Організатора аукціону. Організатор аукціону 
не має права розголошувати інформацію, що стосується 
сторін аукціонного свідоцтва, за винятком випадків 
надання та/або розміщення на власному веб-сайті у 
мережі Інтернет такої інформації відповідно до вимог 
чинного законодавства України та укладених з 
учасниками аукціону договорів. 

Додаток 2 до Регламенту організації та проведення  
електронного аукціону з продажу електричної енергії 
на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»  -  
Д О Г О В І Р про організацію та проведення 
електронних аукціонів з продажу електричної енергії 
за двосторонніми договорами  

 

Товарна біржа «Українська енергетична біржа», 
ідентифікаційний код юридичної особи 37027819, 
місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 
44, надалі іменується «Організатор аукціону», в особі 
Генерального директора Коваленка О.А., який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони,… 
 
 

Товарна біржа «Українська енергетична біржа», 
ідентифікаційний код юридичної особи 37027819, 
місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 
44, надалі іменується «Організатор аукціону», в особі 
_______________________________________ 
__________________, який діє на підставі 
_________________________, з однієї сторони,… 
 

Юридична адреса: 01030, Україна, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 44 
Банківські реквізити: п/р 26006500211904 в  
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,  
код банку 300614, 
код ЄДРПОУ 37027819 
ІПН 370278126594 
Генеральний директор 
 
_________________  О.А. Коваленко 

Юридична адреса: 01030, Україна, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 44 
Банківські реквізити: ______________________ в банку 
______________________________________________,  
______________________________________________ 
ІПН _______________________ 
________________________________ 
 
_________________  _____________________ 
 

 

 

 


