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1. Вступ 
 
1.1. Опис програмного продукту 
Програмний продукт «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power» (далі - ПП БЕТС) 
призначений для проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії (далі - аукціони) 
віддаленими користувачами в реальному часі по Інтернет каналах зв’язку.  
 
Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://power.uub.com.ua 
 
Клієнтська частина ПП БЕТС дозволяє користувачеві (покупцю):  
   - переглядати інформацію по торгам;  
   - подавати заявки на купівлю електричної енергії; 
   - брати участь в аукціонах;  
   - переглядати та завантажувати результуючі документи. 
 
ПП БЕТС реалізовано українською, російською та англійською мовами. 
 
 
1.2. Вимоги до програмного забезпечення та каналу Інтернет 
- Рекомендовані браузери: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome чи Opera; 
- Microsoft Office або аналог; 
- Антивірусне програмне забезпечення. 
 
Вимоги до каналу Інтернет: рекомендована швидкість каналу Інтернет повинна бути від 10 Мбіт і вище. 
 
1.3. Технологія торгів 
Укладення угод купівлі-продажу електричної енергії в ПП БЕТС відбувається по типу аукціону за лотами в 
позиціях продавців на підставі кращої цінової пропозиції, запропонованої покупцями. Учасники-покупці до 
періоду «Підписання свідоцтв» в ПП БЕТС для продавця знеособлені. Учасники-покупці в ПП БЕТС 
знеособлені один для одного протягом усього часу роботи в ПП БЕТС. Учасники-продавці не знають 
кількість потенційних покупців та обсяг електричної енергії на який заявились потенційні покупці по їх 
позиціям. Учасники-покупці також не знають кількість інших потенційних покупців, з якими вони 
конкурують на аукціоні, та обсяги електричної енергії, на які вони заявились по позиціях продавців. Всі 
вищезазначені обмеження створюють максимально прозорий хід аукціону та повністю нівелюють будь-які 
неконкурентні дії з боку учасників аукціону. Дії користувачів прив'язуються до конкретної торгової сесії 
(аукціону). Повний цикл часу аукціону розбивається на функціональні періоди: 
 

Таблиця 1 

Періоди   Призначення 

Реєстрація заявок - Підготовка, подача і підписання позицій продавцями.  
- Підготовка, подача і підписання заявок на участь в аукціоні 
покупцями. 

Очікування торгів - Очікування надходжень гарантійного внеску. Допуск учасників 
аукціону. 

Торги 
 

 

- Торги за аукціонним принципом покупцями за лоти в позиціях 
продавців (на підвищення ціни). 
 - Формування альтернативних (зустрічних) пропозицій покупцями, 
прийняття альтернативних пропозицій або коригування власних 
позицій продавцями. 

Підписання свідоцтв  - Підписання учасниками та реєстрація біржею аукціонних свідоцтв. 

 
 
1.4. Елементи інтерфейсу 
Термінал користувача ПП БЕТС побудований на елементах інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу і використовує 
типові інформаційні блоки. 
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1.4.1. Робочий простір ПП БЕТС 
Робочий простір клієнтської частини ПП БЕТС розділено на області. 
 
 
 

Таблиця 2 

Область Призначення 

1. Навігаційна область 

 

- Список торгів – «Торги»; 
- Перехід до обраних торгів – «Проведення»; 
- Особистий кабінет користувача – «Кабінет»; 
- Зміна паролю – «Параметри». 

2. Панель статусу 

 

Відображення поточного статусу аукціону в яких 
бере участь користувач. 

1. 3. Область інформації користувача 
2.  

 

Відображення інформації про користувача, дата і 
час сервера, та кнопка виходу із ПП БЕТС. 
 

4. Робоча область 

 

Містить блоки: 
- «Спостереження»; 
- «Позиції/Власні заявки»; 
- «Повідомлення»; 
- «Документи»; 
- «Результати»; 
- «Угоди»; 
- «Застава». 
 
 
 
 

   4.1. «Спостереження» 

 

Набір обраних користувачем позицій з однієї чи 
різних торгових сесій, відкритих в ПП БЕТС у 
вигляді окремих вікон, за допомогою яких 
можливо спостерігати за ходом торгів по даних 
позиціях, приймати участь в торгах по даних 
позиціях, а також переходи в основне вікно 
обраних позицій. 

   4.2. «Позиції/Власні заявки» 
 

Містить дві вкладки: 
- «Позиції»; 
- «Власні заявки». 

      4.2.1. «Позиції» 

 

Перелік поданих продавцями позицій з 
можливістю завантаження аналітичних даних в 
форматі Excel (кнопка «Excel»). 

      4.2.2. «Власні заявки» Перелік поданих користувачем заявок на участь в 
аукціоні. 
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   4.3. «Повідомлення» 

 

Загальні повідомлення від продавця, 
адміністратора торгів та автоматичні 
повідомлення ПП БЕТС стосовно змін в позиціях 
продавців. 

   4.4. «Документи» 

 

Сформовані документи по відповідному аукціону: 
рахунок на внесення гарантійного внеску, 
аукціонні свідоцтва, протоколи аукціонів, рахунок 
на сплату комісійного збору. В даному блоці є 
можливість завантажити як обраний документ, так 
і завантажити архівним файлом всі сформовані 
документи по відповідній торговій сесії. 

   4.5. «Результати» 

 
 

Результати аукціону по кожній позиції в режимі 
on-line, що містить інформацію про реалізований 
обсяг (в лотах та МВт.г), а також мінімальну, 
максимальну та середньозважену ціну на аукціоні, 
з можливістю завантаження аналітичних даних в 
форматі Excel (кнопка «Excel»), відображення 
графіків за ціною та обсягом (в лотах) з 
подальшою можливістю завантаження їх в 
форматі документа Excel (кнопка «Завантажити»). 

   4.6. «Угоди» 

 

Укладені користувачем на аукціоні угоди. 

   4.7. «Застава» 

 

Поточні значення доступного рівня наявності 
гарантійного внеску користувача. 

 
Для зручності користувача блоки 4.1. – 4.7. можна згорнути, натиснувши на відповідну кнопку. 
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1.4.2. Список 
Набори даних в клієнтській частини ПП БЕТС представлені у вигляді таблиць. 

 
 
Для сортування рядків за значенням стовпця користувачеві необхідно клікнути мишкою по назві стовпчика. 
Повторний клік мишки проводить сортування рядків за значенням у зворотному порядку. Також 
передбачене фільтрування по назві продавця (стовпець «Позиція»), типу графіку продажу електричної 
енергії, а також номеру позиції (обрання однієї або декількох позицій). 
 
Для фільтрації за номером позиції (обрання однієї або декількох позицій) в поле фільтру стовпця «№» 
через кому без пробілів вносяться номери необхідних для відображення позицій. Для фільтрації даних 
необхідно натиснути клавішу Enter на клавіатурі. 

 
 
1.4.3. Спливаюче вікно 
Для виконання окремих дій, використовуються спливаючі вікна різної функціональності. 
Наприклад:  

 
 
 
 
 
 
 
 
При появі такого вікна слід виконати дії і 
натиснути функціональну кнопку 
(на малюнку зображено вікно підпису заявок на участь в аукціоні з функціональною кнопкою «Надіслати»). 
Для закриття вікна без наслідків слід натиснути кнопку «Закрити». Для зміни розмірів вікна потрібно 
навести курсор миші на будь-який з кутів вікна і протягнути до необхідних розмірів. 
 
Кожна дія, така як підписання заявок чи подача пропозиції (у 
т.ч. зустрічної) супроводжується діалоговим вікном для 
підтвердження (кнопка «Підтвердити») або скасування 
(кнопка «Закрити») дії користувача. 
 
В періоді «Торги» у діалоговому вікні «Підтвердження дій», 
окрім основної інформації по позиції та ціни пропозиції, 
червоним кольором шрифту відображається середня ціна 
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(середньозважена ціна учасника по даній позиції) за умови 
купівлі поточного лоту/пакету лотів на відповідних умовах. 
 
 
1.4.4. Особливості використання блоку «Спостереження» 
Користувач ПП БЕТС має можливість обрати з однієї або різних 
торгових сесій позиції, які його зацікавили, в блок 
«Спостереження». Для цього користувачеві необхідно зайти в 
необхідні позиції та натиснути на кнопку «Спостерігати» в 
незалежності від періоду торгової сесії. 

 
 
 
 
 
 
 

Блок «Спостереження» не обов’язковий для використання, тому по замовчуванню згорнутий. Для 
перегляду обраних позицій, необхідно розгорнути відповідний блок. 

 
 
Для того, щоб прибрати із блоку непотрібні позиції, необхідно на відповідній 
позиції натиснути на кнопку         . 
 
Для подачі пропозиції по лоту/пакет лотів позиції за поточною ціною за 1 МВт.г 
електричної енергії, необхідно (в періоді «Торги») натиснути на кнопку 
«Надіслати».  
 
Для переходу в основне вікно позиції та перегляду повної інформаціях, а також 
подачі зустрічної пропозиції в періоді «Торги», необхідно клікнути на верхню 
частину вікна позиції, де зазначено номера аукціону та номер позиції. 
 
Вікно позиції блока «Спостереження» містить наступну інформацію: 
- тип 

графіку продажу електричної енергії; 
- періо

д відпуску/відбору електричної енергії; 
- кількі

сть лотів та ціна, за якою відбувається або очікується торг; 
- умов

и, за якими розпочнеться торг по позиції в разі натискання користувачем 
кнопки «Надіслати». 

2. Робота в ПП БЕТС 
 
2.1. Вхід та верифікація користувача 
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Сторінка входу користувача в ПП БЕТС містить поля: 
«Користувач» та «Пароль» та вибір мови інтерфейсу. 
 
Для входу в ПП БЕТС користувачеві необхідно вибрати 
бажану мову інтерфейсу, після чого заповнити поля і 
натиснути кнопку «ОК». Після перевірки реєстраційних даних 
у вікні браузера завантажується Клієнтська частина ПП БЕТС. 

 

При завантаженні ПП БЕТС, відображається вікно, в якому користувачеві необхідно підтвердити за 
допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що всі його дії участі в аукціоні будуть підписані 
кваліфікованим електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно законодавства України. 
 

 
 

Таблиця 3 

№ Призначення 

1. З переліку центрів сертифікації ключів (ЦСК) необхідно обрати ЦСК, який видав КЕП користувачеві. 

  
2. Натиснувши кнопку «Обрати», користувачеві необхідно обрати файл з особистим ключем (зазвичай це 

файл з ім'ям Key-6.dat). 

 
3. Користувачеві необхідно ввести секретний пароль захисту ключа, після цього натиснути кнопку 

«Зчитати». 

 
4. Після того, як ПП БЕТС зчитає ключ, з’явиться повідомлення з ПІБ користувача, ЦСК який видав КЕП та 

серійний номер відкритого ключа 

 
5. Далі користувачеві необхідно підтвердити згоду на підписання всіх своїх подальших дій в ПП БЕТС за 

допомогою КЕП, для чого необхідно натиснути на кнопку «Підписати». 
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Після підписання, над вікном використання електронного підпису з’явиться повідомлення з текстом 
«Підтверджено». 

 
 

 
  
2.2. Перегляд списку аукціонів 
Для перегляду списку торгів необхідно натиснути кнопку «Торги» в навігаційній області. 

 
 
 
Для перегляду параметрів аукціону користувачеві необхідно вибрати запис та двічі клікнути мишкою на 
запис зі списку. Картка торгів відображає параметри, введені адміністратором ПП БЕТС. 

 
2.3. Участь в аукціоні 
Для прийняття участі в аукціоні користувачеві необхідно вибрати зі списку торгів необхідний запис, далі 
натиснути кнопку «Вибрати», після чого натиснути кнопку «Проведення» в навігаційній області або 
натиснути на кнопку        біля обраних торгів зі списку. 
 
2.4. Перегляд позицій 
Переглянути виставлені продавцями позиції користувач може в робочій області в блоці «Позиції». 
 

 
 
Для перегляду параметрів позиції користувачеві необхідно вибрати запис зі списку і натиснути на кнопку                                                                                                                                                                                                          

або двічі клікнути мишкою по позиції із списку. Картка відображає введені параметри позиції. 
 
2.5. Подача заявок на участь в аукціоні 
Подача заявок на участь в аукціоні можлива в періоді «Реєстрація заявок». 
 
Користувач має можливість подати заявки двома способами: 
 
1) Заявитися на позицію, вказавши необхідну кількість лотів та натиснувши на кнопку «Заявитися» в картці 
позиції. Заявившись на обрані позиції, користувач матиме можливість здійснювати торгівлю за будь-які 
позиції в межах суми гарантійного внеску, яке необхідне для забезпечення поданих ним заявок. 
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Користувач у полі «Кількість лотів» вказує необхідну кількість лотів по даній позиції. Для подачі заявки на 
участь в аукціоні необхідно натиснути кнопку «Надіслати». 
 
 
2) Подати заявку, вказавши суму гарантійного внеску, в межах якої користувач матиме можливість 
здійснювати торгівлю за будь-які позиції. 
 

     
 
Користувач у вкладці «Власні заявки» натискає кнопку «Додати», після чого у вікні заявки в полі «Застава» 
вказує суму гарантійного внеску, в межах якої він матиме можливість здійснювати торгівлю за будь-які 
позиції. Для подачі заявки необхідно натиснути кнопку «Надіслати». 
 
 
2.5.1. Перегляд власних заявок на участь в аукціоні 
Переглянути власні подані заявки на участь в аукціоні користувач може у вкладці «Власні заявки». 
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Для перегляду параметрів власної заявки користувачеві необхідно вибрати запис зі списку і натиснути на 
кнопку    або двічі клікнути мишкою по заявці із списку. Картка відображає введені параметри заявки 
(кількість лотів або суми гарантійного внеску, в межах якої користувач матиме можливість здійснювати 
торгівлю за будь-які позиції). 

 
 
2.5.2. Редагування і видалення власних заявок на участь в аукціоні 
Користувач у будь-який момент періоду реєстрації заявок має можливість редагування, а також видалення 
власних непідписаних заявок на участь в аукціоні. 
 
Для редагування поданих (непідписаних) заявок користувачеві необхідно вибрати зі списку необхідну 
заявку та натиснути кнопку «Редагувати» або кнопку      , чи двічі клікнути мишкою по необхідному запису зі 
списку. 
 
Користувачеві відображається вікно заявки з раніше введеними ним параметрами (кількість лотів або суми 
гарантійного внеску, в межах якої користувач матиме можливість здійснювати торгівлю за будь-які позиції), 
які доступні для редагування. 
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Після внесення змін користувачеві необхідно натиснути на кнопку «Надіслати», далі у вікні підтвердження 
натиснути кнопку «Підтвердити», після чого у верхній частині вікна заявки в ПП БЕТС відобразиться 
повідомлення про внесення змін. 

 
Для видалення поданих (непідписаних) заявок користувачеві необхідно вибрати зі списку необхідну заявку 
і натиснути кнопку «Редагувати» або кнопку      , чи двічі клікнути мишкою по необхідному запису зі списку. 
У відкритому вікні заявки користувачеві необхідно натиснути на кнопку «Видалити», після чого заявка 
переходить в статус «Знята». 
 

         
 

2.5.3. Підписання власних заявок на участь в аукціоні 
 
Для підписання поданих заявок на участь в аукціоні 
користувачеві необхідно натиснути кнопку «Підписати» 
у нижній частині вкладки «Власні заявки». 
Користувачеві відображається спливаюче вікно зі 
списком вибору непідписаних заявок. 
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Для підписання заявок на участь в аукціоні користувачеві потрібно біля необхідних для підписання заявок 
проставити галочки (або виставити в шапці таблиці галочку для підписання одразу усіх заявок) і натиснути 
кнопку «Надіслати». 
 

 
 
Для підписання заявок використовується кваліфікований електронний підпис (КЕП).           
  
Підписані заявки в ПП БЕТС мають статус «Підписана». 
 

 
 
Після підписання заявки ПП БЕТС в блоці «Документи» 
формує рахунок на внесення гарантійного внеску. Для 
завантаження рахунків користувачеві необхідно 
вибрати відповідний запис зі списку і натиснути кнопку 
«Завантажити» або двічі клікнути мишкою по запису зі 
списку. 
 

 
 
2.6. Допуск учасників до участі в аукціоні 
Адміністратор ПП БЕТС допускає учасників до участі в аукціоні після підтвердження ним інформації про 
зарахування гарантійного внеску на поточний рахунок біржі, відповідно до поданих учасниками заявок. 
 
Після завершення періоду «Реєстрація заявок» починається період «Очікування торгів». В даному періоді 
учасники аукціону вже не мають можливості подавати заявки, а самі торги (аукціон) ще не відбуваються. 
Даний період призначений для надходження на рахунок біржі гарантійного внеску та подальшого допуску 
учасників на відповідні торги (аукціон). 
 
Для перевірки допуску власних заявок користувач має можливість зайти в ПП БЕТС та у вкладці «Власні 
заявки» перевірити статус поданих ним заявок. Допущені заявки в ПП БЕТС мають статус «Допущено». В 
блоці «Застава» відображається сума внесеного гарантійного внеску, в межах якої користувач матиме 
можливість здійснювати торгівлю за будь-які позиції у відповідному аукціоні. 
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У разі відсутності на момент початку періоду торгів гарантійного внеску (статус заявки «Підписана»), заявки 
такого користувача не допускаються. Заявки користувача, які частково забезпечені гарантійним внеском, 
або забезпечені на більшу суму, ніж необхідно, допускаються до аукціону в межах суми внесеного 
гарантійного внеску. 
 
2.7. Торгова сесія 
2.7.1. Перегляд виставлених на торги позицій 
Для прийняття участі у торгах (період торгової сесії «Торги») користувач входить в ПП БЕТС відповідно до                 
п. 2.1. та п. 2.3. цієї інструкції. 
 

 
 

У блоці «Позиції» відображається перелік виставлених на торги позицій продавців, сформований у вигляді 
таблиці. 
 

 
 
 
Для перегляду повної інформації по позиції, користувачеві необхідно двічі клікнути мишкою по запису зі 
списку, який його зацікавив, або натиснути на кнопку       біля необхідного запису зі списку. 
 

 
2.7.2. Дії та можливості користувача по позиції продавця 
Користувач по позиції продавця має можливість виконувати наступні дії: 
 

Таблиця 4 
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№ Призначення 

1. Переглянути основну інформацію по позиції. 
 

 
 

2. Переглянути інформацію щодо кількості лотів в позиції: 
       - що очікують торгу; 
       - виставлені на торги або торгуються на даний момент; 
       - знаходяться у черзі (будуть торгуватися наступними). 
 

 
 

 

3. Переглянути, за наявності, власну зустрічну пропозицію (користувач бачить лише подану ним 
зустрічну пропозицію). 

 
4.  Переглянути повідомлення від продавця та автоматичні повідомлення ПП БЕТС. 

 

 
Для перегляду повного тексту повідомлення користувачеві потрібно вибрати із списку 
необхідне повідомлення та натиснути кнопку    , чи навести мишкою на необхідний запис зі 
списку. 
 
 
В блоці «Позиції» кількість повідомлень від продавця відображається у відповідному стовпці. 
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Надходження повідомлення (оголошення) від продавця або автоматичних повідомлень ПП 
БЕТС супроводжується спливаючим вікном (за умови, що користувач перебуває у даній 
позиції). Повідомлення (оголошення) від адміністратора торгів супроводжується спливаючим 
вікном (за умови, що користувач перебуває у відповідній торговій сесії). 
 

 
 

5. Переглянути стислу інформацію щодо ходу торгів в інших позиціях (всіх або обраних за 
допомогою фільтрів) та при необхідності здійснити швидкий перехід на іншу позицію. 
 
Для переходу в іншу позицію користувачеві необхідно вибрати із списку необхідну позицію і 
натиснути кнопку       чи двічі клікнути мишкою по необхідному запису зі списку. 

 

 
 

6. Надати пропозицію по позиції на виставлений на торги обсяг електричної енергії за поточною 
ціною за 1 МВт.г без урахування ПДВ. 
 

 
 

Для подачі пропозиції по лоту/пакету лотів позиції за поточною ціною за 1 МВт.г електричної 
енергії, необхідно в блоці «Прийняття умов позиції» натиснути на кнопку «Надіслати». 
 
Для подачі пропозиції за ціною більшою, ніж поточна (якщо торги по лоту/пакету лотів з 
позиції не розпочато), або більшої за наступну ціну пропозиції (якщо торги по лоту/пакету 
лотів з позиції вже йдуть), необхідно вказати запропоновану ціну в полі «Ціна», або збільшити 
ціну за допомогою стрілок вгору/вниз      та натиснути на кнопку «Надіслати». Введене в поле 
«Ціна» значення повинно бути збільшене на суму, кратну кроку аукціону. Крок аукціону 
становить 1 (одна) гривня без урахування ПДВ. 
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7. Надати зустрічну пропозицію з власною запропонованою ціною за 1 МВт.г електричної енергії 
без урахування ПДВ та/або кількістю лотів. 
 

 
 
Для подачі зустрічної пропозиції з власною запропонованою ціною та/або кількістю лотів 
необхідно: 

1) в блоці «Прийняття умов позиції» виставити параметр «Пропозиція»; 
2) в блоці «Прийняття умов пропозиції» в полі «Кількість лотів» вказати бажану кількість 

лотів які користувач бажає придбати, а в полі «Ціна» вказати власну запропоновану 
ціну за 1 МВт.г електричної енергії без урахування ПДВ та натиснути на кнопку 
«Надіслати». 

 
Кожна наступна зустрічна пропозиція користувача по позиції замінює попередню. 
 
 
 
 
Подані зустрічні пропозиції забезпечуються необхідною сумою гарантійного внеску. Для 
розблокування відповідної суми гарантійного внеску по зустрічним пропозиціям користувачеві 
необхідно видалити подану зустрічну пропозицію. Для того, щоб видалити (відізвати) 
зустрічну пропозицію, необхідно в блоці «Пропозиції» натиснути на кнопку         .  
 

 
8. Переглянути в режимі реального часу загальні результати по даній позиції: 

- кількість реалізованих продавцем лотів в даній позиції; 
- обсяг електричної енергії (в МВт.г), реалізований продавцем в даній позиції; 
- кількість нереалізованих продавцем лотів в даній позиції; 
- обсяг електричної енергії (в МВт.г), не реалізований продавцем в даній позиції. 

 
9. Переглянути в режимі реального часу власні результати по даній позиції: 

- кількість придбаних користувачем лотів в даній позиції; 
- обсяг електричної енергії (в МВт.г), придбаний користувачем в даній позиції; 
- ціну по останньому придбаному лоту в даній позиції; 
- середньозважену ціну для користувача по даній позиції; 
- залишок доступної суми гарантійного внеску; 
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- кількість лотів, які користувач має можливість придбати по відповідній позиції в межах 
доступної суми гарантійного внеску; 

- загальну суму, на яку користувач придбав електричну енергію на даному аукціоні. 

 
10. Переглянути детальну інформацію по позиції та шаблон договору купівлі-продажу. 

 

 
2.7.3. Хід торгів 
Для подачі пропозиції необхідно двічі клікнути по запису із списку в блоці «Позиції» або натиснути кнопку       

перед відповідною позицією.  
 
Якщо користувач надає пропозицію на купівлю лоту/пакет лотів  з позиції по поточній ціні або продавець 
приймає одну з зустрічних пропозицій учасників-покупців, розпочинається відлік часу очікування кращої 
пропозиції. У користувача, чия пропозиція є найкращою, відлік часу очікування кращої пропозиції 
відображається зеленим кольором шрифту та індикатором відліку часу.  
 

   
 
 
Якщо ж після цього інший учасник надав пропозицію збільшену на суму кроку аукціону (або декілька 
кроків), відлік часу очікування кращої пропозиції розпочинається заново та відображається червоним 
кольором шрифту та індикатором відліку часу. 
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При кожній наступній пропозиції відлік часу очікування кращої пропозиції розпочинається заново. 
 
Відлік часу очікування кращої пропозиції складає одну хвилину. 
 
 
Аналогічна інформація відображається в блоці 
«Спостереження» по обраних користувачем 
позиціях. 

 
 

 
 
ПП БЕТС фіксує факт укладання угоди з тим учасником, чия пропозиція була найкращою (у т.ч. єдиною) на 
момент закінчення відліку часу очікування кращої пропозиції. 
 
Укладена угода відображається у блоці «Угоди» у відповідному свідоцтві та супроводжується спливаючим 
вікном. 

 
 
Для перегляду інформації по аукціонному свідоцтву користувачеві необхідно в блоці «Угоди» обрати із 
списку необхідне свідоцтво та натиснути кнопку «Перегляд» (або двічі клікнути мишкою по обраному 
запису списку чи натиснути на кнопкубіл  біля відповідного свідоцтва). 
 
Користувач має можливість підписати укладені на торгах аукціонні свідоцтва в періоді «Торги» не чекаючи 
завершення відповідного періоду та переходу в стан «Підписання свідоцтв». Для підписання свідоцтв 
користувачу необхідно натиснути кнопку «Підписати» у нижній частині блоку «Угоди». Користувачеві 
відображається спливаюче вікно зі списком вибору непідписаних свідоцтв. Далі користувачеві необхідно 
біля обраних свідоцтв проставити галочки (або виставити галочку в шапці таблиці для підписання одразу 
усіх свідоцтв) і натиснути кнопку «Надіслати». 
 
В періоді «Торги» сторони угоди в аукціонному свідоцтві не відображаються. 
 
2.8. Перегляд та підписання укладених угод 
Після завершення періоду «Торги» розпочинається період «Підписання свідоцтв», до завершення якого 
користувач зобов’язаний підписати укладені на торгах аукціонні свідоцтва. 
 
Для перегляду інформації по аукціонному свідоцтву користувачеві необхідно в блоці «Угоди» обрати із 
списку необхідне свідоцтво та натиснути кнопку «Перегляд» (або двічі клікнути мишкою по обраному 
запису списку чи натиснути на кнопкубіл  біля відповідного свідоцтва). 
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Відкривши вікно свідоцтва, користувач має можливість: 
 

Таблиця 6 

№ Призначення 

1. Переглянути інформацію щодо умов аукціонного свідоцтва. 
 

 
 

2. Переглянути основну інформацію по аукціонному свідоцтву, а саме: 
- № свідоцтва; 
- кількість придбаних лотів з позиції по відповідному свідоцтву; 
- загальний обсяг придбаної електричної енергії по аукціонному свідоцтву; 
- середньозважена (базова) ціна по аукціонному свідоцтву (без ПДВ); 
- загальна вартість по аукціонному свідоцтву (без ПДВ). 
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3. Переглянути інформацію стосовно контрагентів аукціонного свідоцтва. 
 

 
 

4. Переглянути інформацію по угодах, укладених в рамках відповідного аукціонного свідоцтва, а 
саме: 

- № угоди; 
- час укладення угоди; 
- кількість лотів в угоді; 
- загальний обсяг угоди (МВт.г); 
- ціна за 1 МВт.г в угоді (без ПДВ); 
- вартість угоди (без ПДВ). 

 

 
 

 
 
 
Для підписання аукціонних свідоцтв користувачеві необхідно натиснути кнопку «Підписати» у нижній 
частині блоку «Угоди». 
 

 
 

Користувачеві відображається спливаюче вікно зі списком вибору непідписаних свідоцтв. Далі 
користувачеві необхідно біля обраних свідоцтв проставити галочки (або виставити галочку в шапці таблиці 
для підписання одразу усіх свідоцтв) і натиснути кнопку «Надіслати». 
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Аукціонні свідоцтва підписуються за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). 
 
В періоді «Підписання свідоцтв» ПП БЕТС автоматично формує в блоці «Документи»: аукціонні свідоцтва, 
протоколи проведення аукціону та рахунок на сплату комісійного збору. Натиснувши кнопку 
«Завантажити», користувач має можливість завантажити обраний із списку документ на свій персональний 
комп'ютер для подальшого друку. Натиснувши кнопку «Завантажити всі», користувач має можливість 
завантажити архівним файлом всі сформовані документи по відповідному аукціону. 
 

 
 
 
 
3. Кабінет 
 
Натиснувши на функціональну кнопку «Кабінет» у навігаційній області, користувач потрапляє в особистий 
кабінет, де йому доступним є блок «Документи». 
 
У блоці «Документи» доступні сформовані документи 
(рахунки, аукціонні свідоцтва, протоколи) по всіх 
торгах, в яких брав участь користувач, які можна 
сортувати за датою, типом, номером і часом 
підготовки. 
 
Натиснувши кнопку «Завантажити», користувач має 
можливість завантажити обраний із списку документ 
на свій персональний комп'ютер та, за потреби, 
роздрукувати. 


