Інструкція користувача аукціонної платформи балансуючого ринку та
ринку допоміжних послуг
1.

Продукти на ринку допоміжних послуг/аукціони потужності.

1.
РПЧ (FCR) – резерв підтримки частоти.
На аукціонній платформі MMS продукт має назву наступного формату: РПЧ_с_01(24), де
цифрами позначається період (година) поставки продукту, «с» - означає напрям закупівлі –
симетрично, тобто однаковий обсяг на розвантаження та завантаження. Для довгострокових
(тобто з періодом поставки продуктів тиждень і більше) аукціонів використовуються аналогічні
продукти.
2.

аРВЧ (aFFR) – автоматичний резерв відновлення частоти.

На аукціонній платформі MMS продукт має назву наступного формату: аРВЧ_с(з,р)
_01(24), де цифрами позначається період (година) поставки продукту, літерами «с», «з» чи «р»
визначається напрям закупівлі – симетрично, тобто однаковий обсяг на розвантаження та
завантаження, окремо на завантаження та на розвантаження відповідно. Для довгострокових
(тобто з періодом поставки продуктів тиждень і більше) аукціонів використовуються аналогічні
продукти.
3.
рРВЧ (mFFR) – ручний резерв відновлення частоти.
На аукціонній платформі MMS продукт має назву наступного формату: рРВЧ_з(р)_01(24),
де цифрами позначається період (година) поставки, літерами «з» або «р» визначається напрям
закупівлі – завантаження та розвантаження відповідно. Для довгострокових (тобто з періодом
поставки продуктів тиждень і більше) аукціонів використовуються аналогічні продукти.
4.
РЗ (RR) – резерв заміщення.
На аукціонній платформі MMS продукт має назву наступного формату: РЗ_з(р)_01(24), де
цифрами позначається період (година) поставки, літерами «з» або «р» визначається напрям
закупівлі – завантаження та розвантаження відповідно. Для довгострокових (тобто з періодом
поставки продуктів тиждень і більше) аукціонів використовуються аналогічні продукти.
Незалежно від того, на який обсяг був сертифікований ПДП, сума всіх ставок від однієї
одиниці надання ДП (на один період поставки) на окремі продукти ринку допоміжних послуг
не повинна перевищувати величину, зазначену в Свідоцтві про відповідність вимогам до
надання допоміжних послуг.
Приклад:
рРВЧ_з_01 – 100 МВт, отже рРВЧ_р_01 – 0 МВт, РЗ_з_01 – 0 МВт, РЗ_р_01 – 0 МВт
або
рРВЧ_з_01 – 25 МВт, отже рРВЧ_р_01 – 25 МВт, РЗ_з_01 – 25 МВт, РЗ_р_01 – 25
МВт
або

рРВЧ_з_01 – 15 МВт, отже рРВЧ_р_01 – 25 МВт, РЗ_з_01 – 30 МВт, РЗ_р_01 – 30
МВт
на конкретний період постачання сума всіх зроблених ставок на продукти: аРВЧ, рРВЧ та
РЗ не може перевищувати обсяги які визначені в реєстрі постачальників допоміжних послуг по
відповідному ПДП.
Доступ до аукціонів надається учасникам ринку, шо набули статусу постачальника
допоміжних послух на певні види резервів.
Для прийняття участі в аукціоні необхідно знайти відповідний аукціон та натиснути
кнопку відмічену червоним колом.

Далі натиснути кнопку «Введення ставок»

Для початку процедури внесенні параметрів ставки (ціни, обсягу пропозиції та ін.)
потрібно натиснути кнопку «додати ставку»

Наступним кроком необхідно вибрати одиницю постачання допоміжних послуг, від якої
буде подаватись пропозиція

Потім - вибрати продукт з переліку. Назва продукту відповідає періоду постачання
(годині) для якої подається пропозиція.

Наступний крок – заповнити обсяг постачання, вартість та натиснути «Зберегти»

Згідно вимог Правил ринку користувачі можуть подати до 10 кроків для всіх продуктів
ринку допоміжних послуг, окрім резерву підтримки частоти (РПЧ). Для формування покрокової
пропозиції потрібно залежності від потреби в кількості окремих пропозицій ввести цифру від 1
до 10 (за замовчуванням стоїть 1) в поле та натиснути «Додати крок(и)», як показано нижче.

Сума усіх кроків не повинна перевищувати максимальний діапазон надання резерву
потужності.
Зверніть увагу: кожна наступна цінова пропозиція для пари «ціна-обсяг» повинна бути
вища попередньої!
Продукт РПЧ (FCR) є винятком – відповідно до вимог Правил ринку учасник може
подати лише одну ставку – пару «ціна-обсяг».
Сумарний обсяг резервів не має перевищувати встановлену на випробуваннях
величину.

Далі натискаємо «Додати ставку» та аналогічним чином додаємо наступну пропозицію.

Для завершення процедури подання пропозицій потрібно натиснути кнопку
«Зберігати» для надсилання пропозицій на валідацію (перевірку) та «Назад» для виходу з
аукціону.

В аукціонній платформі також доступна опція для одночасної подачі великої кількості
пропозицій за допомогою «Excel». Для цього необхідно натиснути іконку з символом «Excel»,
я показано нижче.

Формат таблиці повинен мати наступні стовбці та строки.

Потрібно скопіювати значення в рамці (без шапки) в поле з символом «Excel». Якщо ви
використовуєте англомовний інтерфейс MMC, в значенні «Ціна» ціла та дробова частина мають
бути розділені символом крапка.
Подані ставки мають вигляд:

Далі потрібно натиснути кнопку «Зберігати» та «назад» для виходу з аукціону.
Результати аукціону можна прослідкувати натиснувши кнопку вказану червоним.

З’явиться доповідь по кожному періоду поставки у вигляді:

2.

Продукти/аукціони балансуючого ринку.

Аукціони балансуючого ринку розпочинаються о 16:00 дня, попереднього за
днем, в якому знаходиться період поставки. Закриття воріт відбувається за 45 хвилин
до початку відповідного періоду поставки.
Функціонал подачі пропозицій на аукціони балансуючого ринку повністю
аналогічний вищеописаному функціоналу подачі пропозицій на аукціони ринку
допоміжних послуг лише з тією різницею, що продуктами на аукціонах балансуючого
ринку є продукти на пряму 2БР_з(р)_1(24) та заплановану БР_з(р)_1(24) активацію.
Розшифрування елементів назви продуктів аналогічне продуктам ринку допоміжних
послуг.
В додаток до вищеописаного, на аукціонній платформі існує функціонал
валідації (перевірки) пропозицій, поданих на аукціони балансуючого ринку відповідно
до поданого PRS графіка.
Учасник ринку не має змоги подавати пропозиції на аукціони балансуючого ринку,
якщо попередньо ним не завантажено в систему графік PRS для відповідної одиниці
надання послуг з балансування. При спробі зберегти заявки в аукціонах не
завантаживши PRS, учасник ринку отримає помилку «No PRS found».
Основні правила алгоритму валідації наступні:
1. Максимальний допустимий обсяг пропозицій на відповідну годину на
завантаження розраховується, як різниця між заявленим доступним технічним
максимумом потужності для одиниці (Max.available A61) і сумою графіка
відпуску одиниці (Production A01) та акцептованих обсягів на резерви РПЧ, аРВЧ
(в симетричному діапазоні регулювання та на завантаження).
2. Максимальний допустимий обсяг пропозицій на відповідну годину на
розвантаження розраховується, як різниця між графіком відпуску одиниці
(Production A01) і сумою заявленого доступного технічного мінімуму
(Min.possible A60) та акцептованих обсягів на резерви РПЧ, аРВЧ (в
симетричному діапазоні регулювання та на розвантаження).
3. У випадку заявлення учасником ринку в графіку PRS можливості і виробляти, і
споживати електричну енергію з метою балансування (типова ситуація для
ГАЕС), для визначення максимально допустимого обсягу пропозицій буде
застосовуватись більша величина з-поміж розрахованого обсягу на основі
часових рядів по генерації та обсягом на основі часових рядів по споживанню

(за виключенням відповідних проданих резервів на ринку допоміжних послуг).
Зазначений уніфікований метод буде застосовуватись для всіх одиниць надання
послуг з балансування.
4. Вищезазначена розрахована величина обмежує сумарний обсяг пропозицій (до
10 пропозицій для кожного розрахункового періоду) від одиниці надання послуг
з балансування на всіх аукціонах балансуючого ринку. Тобто не можна
поставити для одного розрахункового періоду граничну величину обсягу
пропозицій і в аукціон прямої, і в аукціон запланованої активації. Ця величина
може бути розподілена по всіх аукціонах, або лише на одному. Якщо у учасника
ринку виникає необхідність збільшити обсяги пропозицій, насамперед
необхідно завантажити нову версію PRS, якій будуть відповідати такі пропозиції.
Також звертаємо увагу на важливі моменти щодо формування графіків PRS:
1. При формуванні величин Max.available A61 учасник ринку повинен враховувати
декларацію про неготовність. Якщо на ресурсному об'єкті є недоступний обсяг
потужності, учасник ринку повинен зменшити доступний максимум на цю
величину самостійно.
2. Якщо учасник ринку подає пропозиції на відключення блоків, величина
Min.possible A60 повинна бути зменшена на величину відповідної пропозиції. У
разі подання пропозицій на повне відключення одиниці надання послуг з
балансування, величина Min.possible A60 має дорівнювати 0.
Дякуємо за увагу!

