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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 «Українська енергетична біржа»» 

 

1. Пункт 6.4. викласти в такій редакції: 

 

«6.4. Ініціатор позиції пропонує електричну енергію для продажу (купівлі) на аукціоні у 

вигляді графіків продажу: індивідуального годинного навантаження - блочної позиції 

(BLOCK - виконання протягом розрахункового періоду (години)/декількох послідовних 

розрахункових періодів (годин) доби постачання з зазначенням відповідного періоду 

відпуску/відбору та днів - «робочі»/«неробочі»/«всі»); базового навантаження (BASE - 

виконання протягом 24 годин на добу); пікового (PEAK - виконання з 7.00 до 22.00 в робочі 

дні); пікового неробочого дня (HOLIDAYPEAK - виконання з 09.00 до 23.00 у святкові, 

неробочі та вихідні (неробочі) 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). 

 

6.4.1. Умови та параметри графіку продажу блочна позиція (BLOCK) визначаються 

ініціатором позиції у заявці на виставлення позиції на власний розсуд та у межах і в порядку, 

що встановлені розділом 6 цього Регламенту. 

 

При формуванні заявки на виставлення позиції на продаж (купівлю) з типом графіку 

продажу електричної енергії блочна позиція (BLOCK), ініціатор позиції зазначає в графі 

«Години» в заявці на виставлення позиції в ПП БЕТС не період часу, а розрахункові періоди 

(години), протягом яких буде здійснюватися продаж (купівля) електричної енергії, як це 

відбувається на внутрішньодобовому ринку та ринку «на добу наперед». 

 

ПРИКЛАД №1: 

Якщо ініціатор позиції має наміри придбати електричну енергію в робочі дні з 23 грудня 

2019 року по 28 грудня 2019 року (включно) з 9.00 по 18.00 (включно), то він має зазначити в 

заявці на виставлення позиції на купівлю наступну інформацію: 

«Графік ЕЕ»: Блочна позиція; «Години»: «з» 10 «по» 18, «дні» - робочі (примітка: ініціатор 

позиції обирає з запропонованих в ПП БЕТС опцій); «Період відпуску/відбору ЕЕ»: 

23.12.2019 - 28.12.2019.  

 

ПРИКЛАД №2: 

Якщо ініціатор позиції має наміри продавати електричну енергію на щоденній основі (в усі 

дні) з 23 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року (включно) з 22.00 по 05.00 (включно), то 

він має зазначити в заявці на виставлення позиції на продаж наступну інформацію: 

«Графік ЕЕ»: Блочна позиція, «Години»: «з» 23 «по» 05, «дні» - всі (примітка: ініціатор 

позиції обирає з запропонованих в ПП БЕТС опцій); «Період відпуску/відбору ЕЕ»: 

23.12.2019 - 31.12.2019.  

При цьому у першу добу (23.12.2019) періоду відпуску/відбору продаж/купівля електричної 

енергії буде здійснюватися тільки протягом 23 та 24 годин, а в останню добу – у 1, 2, 3, 4 та 5 

години. 

 



 

 

 2. Доповнити новим пунктом 6.12 в такій редакції: 

 

«6.12. Величина гарантійного внеску розраховується для учасників торгів, що подають 

заявки на участь в аукціоні по певній позиції, з урахуванням наступного чиннику (моменту 

подання заявки на участь в аукціоні): 

- якщо заявка на участь в аукціоні була подана до підписання позиції кваліфікованим 

електронним підписом ініціатором такої позиції, то величина гарантійного внеску 

розраховується на підставі стартової ціни, що була зазначена в такій позиції на момент 

подання першої заявки на участь в аукціоні по такій позиції; 

- якщо заявка на участь в аукціоні була подана після підписання позиції кваліфікованим 

електронним підписом ініціатором такої позиції, то величина гарантійного внеску 

розраховується на підставі стартової ціни, що була зазначена в такій позиції після її 

підписання кваліфікованим електронним підписом ініціатором позиції.». 

 

3. Пункт 11.4. доповнити підпунктами такого змісту: 

 

«11.4.1. Загальна вартість електричної енергії (округлена до 2 (другого) знака після коми) за 

двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, укладеного за результатами 

торгів за відповідною позицією в секції «Комерційна секція», визначається як добуток 

середньозваженої ціни (округленої до 2 (другого) знака після коми) та загального обсягу 

електричної енергії за всіма угодами, що включені до відповідного аукціонного свідоцтва. 

 

 11.4.2. Загальна вартість електричної енергії (округлена до 2 (другого) знака після коми) за 

двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії укладеного за результатами 

торгів за відповідною позицією в секції «Комерційна секція в режимі торгівлі 

коефіцієнтами» визначається як добуток ціни, що визначається згідно формули ціни, 

середньозваженого коефіцієнту (округленого до 2 (другого) знака після коми) та загального 

обсягу електричної енергії за всіма угодами, що включені до відповідного аукціонного 

свідоцтва.». 

 


