
Проведення електронних аукціонів
з продажу електричної енергії
за двосторонніми договорами

в Програмному продукті
«Біржова електронна торгова система»

у версії «Electric Power»



Програмний продукт «Біржова електронна торгова система» у версії
«Electric Power» (далі - ПП БЕТС) призначений для проведення електронних
аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
віддаленими користувачами в реальному часі по Інтернет каналах зв’язку.

Опис програмного продукту

Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://power.uub.com.ua

https://power.uub.com.ua/


Опис програмного продукту

Клієнтська частина ПП БЕТС дозволяє користувачеві:

• переглядати інформацію про аукціонах;
• виставляти (редагувати, видаляти) позиції на продаж

електричної енергії;
• подавати (редагувати, видаляти) заявки на участь в

аукціоні;
• брати участь в аукціонах;
• переглядати і завантажувати результуючі документи і

аналітичні матеріали.

ПП БЕТС реалізовано українською, російською та англійською мовами.



Технологія торгів
(комерційні сесії)

Укладення угод купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в
ПП БЕТС відбувається по типу аукціону за лотами в позиціях продавців на підставі
кращої цінової пропозиції, запропонованої покупцями. Повний цикл часу аукціону
розбивається на функціональні періоди:

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. 

 



Вхід в ПП БЕТС

Вибір мовної версії і сторінка реєстрації 
користувача, що містить поля «Користувач» і 

«Пароль»



Верифікація користувача за допомогою 
кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

При завантаженні ПП 
БЕТС з'являється вікно, в 

якому користувачеві 
необхідно підтвердити за 

допомогою 
кваліфікованого 

електронного підпису 
(КЕП), що всі його 

подальші дії на аукціоні 
будуть підписані 
кваліфікованим 

електронним підписом 
(КЕП) та матимуть повну 

юридичну силу



Перегляд списку аукціонів
та виставлених на них позицій

Для вибору торгової 
сесії та подальшого 

перегляду параметрів 
позиції користувачеві 

необхідно вибрати 
запис із списку і 

натиснути на кнопку 
вибору або двічі 

клікнути мишкою по 
позиції із списку. 

Кнопка вибору –



Підготовка та подача позиції

Заповнення продавцем картки позиції, яка об'єднує в собі лоти з однаковими умовами 
виконання – стартовою ціною (за 1МВт•г без ПДВ), ставкою/розміром гарантійного внеску, 

графіком продажу, періодом відпуску/відбору електричної енергії, а також умовами оплати та 
іншими істотними умовами

Визначення продавцем 
ставки/розміру гарантійного 

внеску (не може перевищувати 
25% вартості обсягу електричної 

енергії за стартовою ціною)

Підготовка та подача нових позицій можлива в періоді «Реєстрація заявок».

Додавання до позиції проекту 
двостороннього договору купівлі-

продажу електричної енергії

Можливість використання 
продавцем раніше збережених 

шаблонів позицій



Заявитися на позицію, вказавши необхідну 
кількість лотів, натиснувши на кнопку 

«Заявитися» в картці позиції. Заявившись на 
обрані позиції, користувач матиме можливість 
торгуватися за будь-які позиції в межах суми 

внесенного ним гарантійного внеску, який 
необхідний для забезпечення поданих ним 

заявок на участь в аукціоні

Підготовка та подача заявок на участь в аукціоні можлива в періоді «Реєстрація заявок».

Користувач має можливість подати заявки на участь в аукціоні двома способами:

Подати заявку, вказавши суму гарантійного 
внеску, в межах якої користувач матиме 

можливість здійснювати торгівлю за будь-які 
позиції

Подача заявок на участь в аукціоні



Торгова сесія

Для перегляду повної інформації по позиції 
користувачеві необхідно натиснути на кнопку вибору 

у відповідному записі зі списку.

Кнопка вибору –



Користувач має можливість переглянути коротку інформацію про хід торгів в інших позиціях (усіх 
або обраних ним за допомогою фільтрів) і, за необхідності, здійснити швидкий перехід на іншу 

позицію. Для швидкого переходу в іншу позицію користувачеві необхідно вибрати зі списку 
необхідну позицію і натиснути кнопку вибору.

Кнопка вибору –

Торгова сесія



Протягом періоду «Торги» учасниками-покупцями подаються пропозиції про
готовність купівлі одного лота або пакета з об'єднаних лотів в позиції на умовах
учасника-продавця. Для заняття лідируючого положення (встановлення максимальної
ціни на даний момент) по лоту/пакету лотів, на купівлю якого(их) вже подано
пропозицію іншим учасником, учасник-покупець повинен протягом часу очікування
кращої пропозиції збільшити поточну ціну за 1 МВт.г електричної енергії без
урахування ПДВ по лоту/пакету лотів на один або більше кроків аукціону.

Крок аукціону становить 1 (одна) гривня без урахування ПДВ.

Відлік часу очікування кращої пропозиції складає 1 (одну) хвилину.

Торгова сесія



Протягом періоду «Торги» учасники-продавці мають можливість коригувати
параметри власних позицій, а саме:

o ціну за 1 МВт•г по лоту/пакету лотів, який виставлений на торги, але не торгується
в момент коригування позиції;

o об’єднувати лоти в пакети, коригувати кількість лотів в пакеті, який виставлений на
торги, але не торгується в момент коригування позиції;

o зняти всі або частину лотів в позиції, які не торгуються в момент коригування
позиції.

Торгова сесія



Покупці в періоді «Торги» в межах наявної суми гарантійного внеску мають
можливість подавати по кожній з позицій зустрічні пропозиції, вказавши бажану ціну
за 1 МВт.г електричної енергії та/або бажану кількість лотів.

Торгова сесія



Продавець, який отримав зустрічні пропозиції щодо
власних позицій, аналізує їх і приймає рішення про
доцільність їх прийняття. У разі прийняття продавцем
зустрічної пропозиції, починається відлік часу очікування
кращої пропозиції, протягом якого покупці мають
можливість покращити цінову пропозицію за 1 МВт.г
електричної енергії по лоту/пакету лотів на один або більше
кроків аукціону для заняття лідируючого положення за
скоригованим лотом/пакетом лотів.

Торгова сесія



Якщо покупець подає пропозицію на купівлю лоту/пакету лотів з позиції на поточних
умовах або продавець приймає одну з зустрічних пропозицій покупців,
розпочинається відлік часу очікування кращої пропозиції. У покупця, чия пропозиція
є найкращою, відлік часу очікування кращої пропозиції відображається зеленим
кольором шрифту та індикатора відліку часу.

Торгова сесія



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 в блоці «Угоди» у відповідному свідоцтві та
супроводжується спливаючим вікном.

Торгова сесія



Перегляд і підписання
аукціонних свідоцтв

Користувач має можливість підписати укладені ним на торгах аукціонні свідоцтва в
періоді «Торги», не чекаючи завершення відповідного періоду і переходу в стан
«Підписання свідоцтв», або беспосередньо в періоді «Підписання свідоцтв».

Для перегляду інформації за 
свідоцтвами, користувачеві 
необхідно вибрати зі списку 

необхідне свідоцтво і 
натиснути кнопку вибору біля 
необхідного запису зі списку.

Аукціонні свідоцтва підписуються кваліфікованим електронним
підписом (КЕП).

У періоді «Підписання свідоцтв», ПП БЕТС автоматично формує в
блоці «Документи»: протоколи проведення аукціону, аукціонні
свідоцтва та рахунки на оплату комісійного збору.



Аналітичні інструменти

Протягом періоду «Торги» користувач має можливість переглядати в режимі реального
часу власні результати по даній позиції:
o кількість придбаних користувачем лотів в даній позиції;
o обсяг електричної енергії (в МВт.г), придбаний користувачем в даній позиції;
o ціну по останньому придбаному лоту в даній позиції;
o середньозважену ціну для користувача по даній позиції;
o залишок доступної суми гарантійного внеску;
o кількість лотів, які користувач має можливість придбати по відповідній позиції в межах

доступної суми гарантійного внеску.



https://power.uub.com.ua

https://power.uub.com.ua/

