


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

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

Регламентом, вчиняти інші дії від імені покупця; 

- копії 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 покупця, 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)); 

- Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), 

уповноваженого (уповноважених) продавцем на вчинення від його імені дій, пов’язаних з 

купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах; 

- копії Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) представника 

(представників), уповноваженого (уповноважених) покупцем на вчинення від його імені 

дій, пов’язаних з 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 

покупця, 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) 

продавцем 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); 

- 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). 

 

5.2.1. Організатор аукціону не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від 

учасника ринку електричної енергії, який має намір взяти участь в аукціоні в якості 

продавця, заяви про приєднання, розглядає її та реєструє такого учасника ринку у якості 

продавця, про що зазначає у повідомленні про результати розгляду заяви про приєднання, 

яке направляє на електронну адресу учасника ринку електричної енергії, зазначену в заяві 

про приєднання.  

 

5.2.2. Після отримання повідомлення про реєстрацію учасника ринку електричної 

енергії, в якості продавця на електронних аукціонах з продажу електричної енергії, такий 

учасник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на електронну 



адресу повідомлення, згідно п. 5.2.1. цього Регламенту, надати Організатору аукціону 

документи відповідно до переліку, передбаченого п. 5.2. (Договір про організацію та 

проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми 

договорами надається у 2 (двох) примірниках). 

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

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

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

У разі, якщо відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації, 

продавець зобов’язаний надати оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) 

робочих днів з моменту внесення таких змін.». 

 

3. У абзаці 3 пункту 5.4. після слів та знаку «брати участь (» слово «приймав» 

замінити словом «брав». 

 

4. Пункт 5.6. викласти в такій редакції: 

«5.6. Покупець з метою укладення Договору про організацію та проведення 

електронних аукціонів на офіційному вебсайті Організатора аукціону переходить за 

посиланням «Доступ до торгів електроенергією» (https://accredit.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 (дійсними) на момент їх подання: 

- Заяви про приєднання до Договору про організацію та проведення електронних 

аукціонів (Додаток №1 до Договору про організацію та проведення електронних аукціонів); 

- 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(які) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим 

Регламентом, вчиняти інші дії від імені покупця; 

- 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 покупця, 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)); 

- Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), 

уповноваженого (уповноважених) покупцем на вчинення від його імені дій, пов’язаних з 

купівлею/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) покупцем на вчинення від його імені 

дій, пов’язаних з 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 

покупця, 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) 

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); 

- 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 5.9. викласти в такій редакції: 

«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); 

 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(які) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим 

Регламентом, вчиняти інші дії від імені покупця; 

- Паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про 

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

право підписувати договори та вчиняти дії від імені продавця, 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) покупцем на вчинення від його імені 

дій, пов’язаних з купівлею електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) 

виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), які(і) уповноважені на укладення, підписання 

документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені покупця, 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). 

У разі, якщо відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації, 

покупець зобов’язаний надати оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) 

робочих днів з моменту виникнення таких змін.». 

 

6. Абзац другий пункту 5.12. викласти в наступній редакції: 

«- з метою набуття додатково повноважень покупця надає Організатору аукціону 

Заяву про приєднання до Договору про організацію та проведення електронних аукціонів 

(Додаток №1 до Договору про організацію та проведення електронних аукціонів) заповнену 

і засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою покупця (за наявності);» 

 

7. Пункт 5.13. доповнити підпунктом 5.13.1. наступного змісту: 

«5.13.1. У разі, якщо учасник ринку електричної енергії, якого раніше було 

зареєстровано Організатором аукціону в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС відповідно 

до вимог 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», має бажання 

брати участь в якості як продавця так і покупця, або як покупця, так і продавця відповідно 

до даного Регламенту, до такого учасника ринку електричної енергії не застосовуються 

вимоги п. п. 5.2., 5.6., 5.9. Регламенту, крім вимоги про надання оригіналу Договору про 

організацію та участь в аукціонах/заповнення заяви про приєднання та довіреності 

(довіреностей) на представника (представників) та надання належним чином засвідчених 

копій чинних документів, визначених п. 5.9. Регламенту, якщо після реєстрації такого 

учасника в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС в такому документі (документах) відбулися 

зміни.». 

 

8. В абзаці третьому пункту 10.18. цифри «2022» замінити цифрами «2023». 

 

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. 

 

11. Розділ «13. КОМІСІЙНИЙ ЗБІР» після пункту 13.3. доповнити новим 

пунктом 13.4., у наступній редакції; 

«13.4. В разі, якщо учасник аукціону в поточному місяці здійснив оплату фіксованого 

місячного платежу, що є складовою комісійного збору за участь в аукціоні з купівлі-

продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях, 

відповідно 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», така сторона звільняється від сплати в поточному місяці фіксованого місячного 

платежу, визначеного цим Регламентом.», 

у зв’язку з чим, пункт 13.4. вважати пунктом 13.5. 

 

12. У пунктах 14.6. та 14.7. слово «Мінекоенерго» замінити словом «Міненерго». 

 

 

 

 


