
Тарифи ТБ «Українська енергетична біржа» 
за електронними аукціонами з продажу електричної енергії* 

 
№ 
з/п 

Найменування платежу Тариф (без врахування ПДВ) 

1 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної енергії Встановлюється на рівні ½ 
розміру відповідних платежів, що 
є складовими вартості 
послуг Оператора ринку відповідно 
до статті 4.4 Розділу ІV. Правил 
ринку «на добу 

наперед» та 
внутрішньодобового ринку 
затверджених Постановою 
НКРЕКП 14.03.2018 № 308 (у 
редакції постанови НКРЕКП від 
24.06.2019 № 1169) та 

сплачується кожною стороною 
аукціонного свідоцтва. 

2 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної енергії у формі 
спеціальних сесій з метою виконання суб’єктами ринку електричної енергії 
спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії для забезпечення 
доступності електричної енергії для побутових споживачів 

1 грн. за кожне аукціонне свідоцтво, 
що сплачується кожною стороною 
аукціонного 
свідоцтва 

3 Комісійний збір за участь в аукціоні з продажу електричної енергії у формі 
спеціальних сесій з метою виконання суб’єктами ринку електричної енергії 
спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії для компенсації 
технологічних втрат електричної енергії на передачу/розподіл 

1 грн. за кожне аукціонне свідоцтво, 
що сплачується кожною стороною 
аукціонного 
свідоцтва 

 
* Тарифи діють з 01.08.2019 року згідно з рекомендаціями Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами, затвердженими від 19.07.2019 року Протокол №2. 
 

Роз’яснення щодо умов сплати комісійного збору: 
 

Відповідно до п. 13.1. Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії 
на Товарній біржі "Українська енергетична біржа" застосовує такий же підхід до сплати комісійного збору, як 
визначено для Оператора ринку щодо сплати учасниками ринку складових вартості послуг Оператора ринку. А 
саме, комісійний збір ТБ «Українська енергетична біржа» складається з наступних складових: 

 

1) фіксований місячний платіж за участь в аукціонах, що становить 1 788,50 грн. (без ПДВ), - сплачується 
учасниками, які бажають приймати участь в аукціонах щомісяця, у вигляді повної попередньої оплати на 
підставі, виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» у перший робочий день кожного календарного місяця, 
рахунку в строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку; 

 
2) платіж за здійснення операцій купівлі та/або продажу з учасників, які уклали в ПП БЕТС угоду (угоди), що 
становить 1,46 грн./МВт.год (без ПДВ), ** - сплачується кожною стороною аукціонного свідоцтва на підставі, 
виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» за результатами аукціону рахунку в строк, що не перевищує 3 
(трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку. 
 
**До уваги! 
 
Постановою НКРЕКП від 24.09.2019 №1997 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.06.2019 №1249» 
погоджено новий розмір тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР, який вступає в дію з 01 
жовтня 2019 року. 
Відповідно, з 01 жовтня 2019 року платіж за здійснення операцій купівлі та/або продажу з учасників, які уклали в ПП 
БЕТС угоду (угоди), буде становити 0,97 грн./МВт.год (без ПДВ), - сплачується кожною стороною аукціонного 
свідоцтва на підставі, виставленого ТБ «Українська енергетична біржа» за результатами аукціону рахунку в 
строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку. 
 
Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість на підставі відповідного 
платіжного (розрахункового) документу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1169874-19#n14
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