Деталі
добового аукціону на ДП №2020/03/06
на період поставки ДП – 06.03.2019
1. Торгова зона аукціону: ОЕС України (UA_IPS_MBA).
2. Дата та місце проведення аукціону на ДП та оприлюднення результатів (резервна
процедура): не застосовується.
3. Період закупівлі: ДП придбаваються на 1 добу – 06.03.2020.
4. Час проведення аукціону на ДП (згідно з графіком проведення аукціонів на ДП на 2020
рік):
- час відкриття воріт аукціону на ДП: 9:30 05.03.2020.
- час закриття воріт аукціону на ДП: 10:30 05.03.2020.
5. Продукти, що будуть придбаватись на аукціоні:
Продукт
Напрям закупівлі
Найменування продукту на аукціонній платформі
РПЧ
Симетрично
РПЧ_с_XX
аРВЧ
Симетрично
аРВЧ_с_XX
рРВЧз
На завантаження
рРВЧ_з_XX
рРВЧр
На розвантаження
рРВЧ_р_XX
рРЗз
На завантаження
рРЗ_з_XX
рРЗр
На розвантаження
рРЗ_р_XX
де ХХ = 01, 02, …, 24 – розрахунковий період
6. Обсяги ДП, що закуповуються на аукціоні на ДП:
Продукт
Обсяг, МВт
РПЧ
126 (у кожному напрямку)
аРВЧ
372 (у кожному напрямку)
рРВЧз
628
рРВЧр
49
рРЗз
1 000
рРЗр
500
7. Ціни, сформовані за затвердженою Регулятором методикою.
Продукт
Ціна за методикою (без ПДВ), грн/МВт
РПЧ
498,55 + 281,52 = 780,07*
аРВЧ
498,55 + 281,52 = 780,07*
рРВЧз
498,55
рРВЧр
281,52
рРЗз
498,55
рРЗр
281,52
* - оскільки продукт є симетричним, то у вигляді однієї пропозиції одночасно
придбаватимуться симетричний обсяг на завантаження та розвантаження за їх відповідними
граничними цінами, таким чином формуючи граничну ціну для симетричного продукту.

8. Форма подачі заявок: згідно до функціоналу Системи управління ринком MMS та
відповідно до вимог Правил ринку.
9. Адреса/електронна адреса, на яку подаються заявки (резервна процедура): не
застосовується.
10. Граничний термін оскарження результатів аукціону: не застосовується, відповідно до
розділу 3.17 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №307 (у редакції
постанови НКРЕКП від 28.02.2020 №516).
11. Контактні дані працівників, які відповідають за організацію та проведення аукціону:
Курсон Оксана Олегівна; Kurson.OO@ua.energy; тел.: +38 (044) 238-30-96.
Час роботи: Пн – Пт 08:00 – 17:00, перерва: 12:00 – 12:45.
Контактна інформація та графік роботи служби підтримки аукціонної платформи:
тел.: +38 (073) 425-02-38
Час роботи: Пн – Пт 08:00 – 17:00, перерва: 12:00 – 12:45.
12. Граничні ціни на кожний вид ДП згідно з пунктом 10.1 Правил ринку: актуальні на
момент публікації цих деталей (2020, редакція 1):
Продукт
Гранична ціна (без ПДВ), грн/МВт
РПЧ
1 127,94 + 254,77 = 1 382,71*
аРВЧ
1 127,94 + 254,77 = 1 382,71*
рРВЧз
1 127,94
рРВЧр
254,77
рРЗз
1 127,94
рРЗр
254,77
* - оскільки продукт є симетричним, то у вигляді однієї пропозиції одночасно
придбаватимуться симетричний обсяг на завантаження та розвантаження за їх відповідними
граничними цінами, таким чином формуючи граничну ціну для симетричного продукту.
При подачі заявки на РПЧ та аРВЧ слід враховувати що обсяг в ній надається як сума
симетричного резерву на завантаження та розвантаження, а ціна що надається має бути не
вище суми граничних цін (1 127,94 + 254,77 = 1 382,71).

