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Зміни та доповнення  

до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів  

з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в 

комерційних секціях на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» 

 

 

1. Пункт 1.2. викласти в такій редакції:  

«1.2. Цей Регламент не поширюється на аукціони, що проводяться у відповідності до 

«Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за 

двосторонніми договорами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 

червня 2019 р. №499, та «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників 

ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483.». 

 

2. У пунктах 1.8., 2.3., 3.2., 5.5., 5.8., 7.1., 10.2., 11.5., 13.4., 14.1., 14.4. слова 

«офіційному сайті», «сайті», «своєму веб-сайті», «власному веб-сайті», «веб-сайті» 

замінити словами «офіційному вебсайті». 

 

3. Підпункт 3.1.2. пункту 3.1. викласти в такій редакції:  

«3.1.2. Торги - період проведення аукціону (період торгів), який починається в 

оприлюднені на офіційному вебсайті Організатора аукціону дату і час, та закінчується після 

реалізації/задоволення виставлених на аукціон лотів, але не пізніше, ніж через 1 годину з 

моменту початку періоду торгів; час завершення періоду торгів (в тому числі з урахуванням 

ио̆го продовження) не повинен бути пізніше 18:00 години дня, в якому проводився аукціон; 

якщо на момент завершення періоду торгів по якійсь з позиціи ̆торги ще тривають, то період 

торгів продовжується до завершення торгів по такому лоту/пакету лотів (закінчення часу 

очікування кращої пропозиції).  



Період торгів може бути продовжено:  

а) за ініціативою ініціатора позиції – на строк, що не може перевищувати 1 (одну) 

годину, шляхом звернення ініціатора позиції до Адміністратора ПП БЕТС протягом 1 

(однієї) години з моменту початку періоду торгів;  

б) ПП БЕТС в автоматичному режимі – на строк, що становить до 5 (п’яти) хвилин, 

якщо протягом 5 (п’яти) хвилин до моменту завершення періоду торгів (в тому числі 

враховуючи час продовження періоду торгів) ПП БЕТС буде зафіксовано факт укладання 

угоди за результатами закінчення часу очікування кращої пропозиції.  

 

Приклад № 1 (за ініціативою ініціатора позиції): якщо початок періоду торгів 

припадає на 14:00 год, ініціатор позиції з 14:00 год. до 15:00 год. може звернутися до 

Адміністратора щодо продовження періоду торгів на 1 год. – до 16:00 год. Якщо о 15:57 

год. ПП БЕТС зафіксовано факт укладання угоди, час завершення періоду торгів 

продовжується на 2 хвилини – до 16:02 год. (15:57 год. + 5 хв.). Якщо о 16:01 год. ПП БЕТС 

знов зафіксовано факт укладання угоди, час завершення періоду торгів продовжується на 

4 хвилини – до 16:06 год. (16:01 год. + 5 хв.).  

 

Приклад № 2: якщо початок періоду торгів припадає на 16:30 год, ініціатор позиції з 

16:30 год. до 17:30 год. може звернутися до Адміністратора щодо продовження періоду 

торгів на 30 хв. – до 18:00 год. Автоматичного продовження періоду торгів після 18:00 не 

відбувається.». 

 

4. Підпункт 5.1.1. пункту 5.1. викласти в такій редакції: 

«5.1.1. укладення Договору про організацію та участь в аукціонах між Організатором 

аукціону та таким учасником ринку електричної енергії. З метою укладення Договору про 

організацію та участь в аукціонах учасник ринку електричної енергії на офіційному 

вебсайті Організатора аукціону переходить за посиланням (https://accredit.ueex.com.ua) у 

вкладку «Акредитація online» та вибравши «Комерційні секції» заповнює в електронній 

формі реєстраційну анкету (Додаток 1 до цього Регламенту), до якої додаються заархівовані 

файли сканованих копій документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх 

подання:  

- Договору про організацію та участь в аукціонах (Додаток 2 до цього Регламенту) 

заповнений і засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою учасника ринку 

електричної енергії (за наявності); 

- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, виданого не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання 

Організатору аукціону - надається його роздрукована копія, яка не засвідчується; 

- Статуту (для юридичної особи); 

- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною 

відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності); 

- Наказу (рішення) про призначення особи (осіб) або інший документ щодо особи 

(осіб), яка(і) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим 

Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії; 

- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) особи, яка має 

право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії 

від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої 

релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової 



картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної 

служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта громадянина України 

у формі картки обов’язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання 

(паперовий додаток до ID-картки)); 

- Сертифікату (сертифікатів) відкритого ключа представника (представників), 

уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від 

його імені дій, пов’язаних з купівлею та/або продажем електричної енергії на аукціонах; 

- Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника 

(представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на 

вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на 

аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) 

уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та 

вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така 

особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган 

державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта 

громадянина України у формі картки обов’язково надається Довідка про реєстрацію місця 

проживання (паперовий додаток до ID-картки)); 

- Довіреності (довіреностей) представника (представників), уповноваженого(их) 

учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем 

та/або 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); 

- Інформацію про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду 

господарської діяльності на ринку електричної енергії (у разі наявності декількох ліцензій, 

суб’єктом ліцензування надається інформація про всі діючі ліцензії) затвердженої підписом 

керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця) та скріплюється печаткою 

юридичної особи (фізичної особи – підприємця) (за наявності).». 

 

5. Пункт 5.3. викласти в такій редакції: 

«5.3. У разі ухвалення Організатором аукціону позитивного рішення про реєстрацію 

в ПП БЕТС учасника ринку електричної енергії, така особа протягом 5 (п’яти) робочих днів 

з дня отримання на електронну адресу повідомлення, згідно з пп. 5.2.1. цього Регламенту, 

направляє на поштову адресу Організатора аукціону: 

 оригінали наступних документів: 

- 2 (два) примірники Договору про організацію та участь в аукціонах (Додаток 2 до 

цього Регламенту) заповнені і засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою 

учасника ринку електричної (за наявності); 

- Довіреності (довіреностей) представника (представників), уповноваженого(их) 

учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем 

та/або 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); 

 належним чином засвідчені копії: 



- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, виданого не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання 

Організатору аукціону – надається його роздрукована копія, яка не засвідчується; 

- Статуту (для юридичної особи); 

- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною 

відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності); 

- Наказу (рішення) про призначення особи (осіб) або інший документ щодо особи 

(осіб), яка(і) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим 

Регламентом, та вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії; 

- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) особи, яка має 

право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії 

від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої 

релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної 

служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта громадянина України 

у формі картки обов’язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання 

(паперовий додаток до ID-картки)); 

- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника 

(представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на 

вчинення від його імені дій, пов’язаних з продажем та/або купівлею електричної енергії на 

аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) 

уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та 

вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така 

особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган 

державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта 

громадянина України у формі картки обов’язково надається Довідка про реєстрацію місця 

проживання (паперовий додаток до ID-картки)); 

- Інформацію про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду 

господарської діяльності на ринку електричної енергії (у разі наявності декількох ліцензій, 

суб’єктом ліцензування надається інформація про всі діючі ліцензії) затвердженої підписом 

керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця) та скріплюється печаткою 

юридичної особи (фізичної особи – підприємця) (за наявності).». 

 

6. Розділ «5. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО АУКЦІОНУ УЧАСНИКА РИНКУ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» після пункту 5.3. доповнити новим підпунктом 5.3.1., у 

наступній редакції:  

«5.3.1. Документи, що надаються в копіях, мають бути належним чином посвідчені у 

відповідності до роз’яснень, наданих на офіційному вебсайті Організатора аукціону: 

www.ueex.com.ua, та дійсними на момент їх подання.»,  

у зв’язку з чим, підпункт 5.3.1. пункту 5.3. вважати підпунктом 5.3.2. пункту 5.3. 

 

7. У пункті 5.4. після слів «автоматично призупинити» слова «або обмежити» 

виключити. 

 

8. Пункт 10.7. викласти в такій редакції:  



«10.7. Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт•г. (без ПДВ) для секції 

«Комерційна секція».». 

 

9. Розділ «11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУКЦІОНІВ» після 

пункту 11.2. доповнити новим пунктом 11.3., у наступній редакції; 

«11.3. Аукціонному свідоцтву, яке не було належним чином підписано відповідно до 

п.11.2. Регламенту, в електронній торговій системі присвоюється статус «Анульовано»», 

у зв’язку з чим, пункти 11.3. - 11.6. вважати пунктами 11.4. – 11.7., підпункт 11.4.1. 

вважати відповідно підпунктом 11.5.1. 

 

10. Розділ «11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУКЦІОНІВ» після 

підпункту 11.5.1. доповнити новим пунктом 11.6., у наступній редакції; 

«11.6. Аукціонному свідоцтву, на підставі якого не було укладено двосторонній 

договір купівлі-продажу електричної енергії, в електронній торговій системі присвоюється 

статус «Анульовано»», 

у зв’язку з чим, пункти 11.6. - 11.7. вважати пунктами 11.7. – 11.8. 


