Додаток 4
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку
ВИМОГИ
до складання заявок
1. Вимоги до складання заявок на торги РДН
1.1. Заявки на торги РДН можуть бути:
погодинними (такими, що стосуються одного операційного періоду);
блочними (такими, що стосуються кількох послідовних операційних
періодів).
1.2. Погодинна заявка на торги РДН повинна містити:
1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;
2) дату і номер (години) операційного періоду, якого стосується заявка;
3) вид операції (купівля та/або продаж);
4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;
5) пропоновані обсяги продажу та/або купівлі електричної енергії для
визначеної зони та операційного періоду з відповідними цінами (пари «цінаобсяг»);
6) дату та час подання заявки;
7) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);
8) номер реєстрації заявки.
1.3. Блочна заявка на торги РДН повинна містити:
1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;
2) дату і номери (години) послідовних операційних періодів, яких
стосується заявка;
3) вид операції (купівля та/або продаж);
4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;
5) пропоновані обсяги продажу та/або купівлі електричної енергії для
визначеної зони з відповідною ціною;
6) дату та час подання заявки;
7) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);
8) номер реєстрації заявки.
1.4. Кількість пар «ціна - обсяг» в одній погодинній заявці на торги РДН
не повинна перевищувати 256.
1.5. У заявках на торги РДН дані щодо цін та обсягів електричної енергії
наводяться у таких форматах:
ціни - у грн/МВт•год з точністю до двох (2) знаків після коми;
обсяги електричної енергії - у МВт•год з точністю до трьох (3) знаків
після коми.
1.6. Ціни на електричну енергію, що зазначаються у заявках на торги
РДН, повинні бути:
1) у межах мінімальної ціни РДН - 10,00 грн/МВт•год та максимальної
ціни РДН - 50000,00 грн/МВт•год;
2) кратними кроку торгів за ціною - 0,01 грн/МВт•год;
3) без урахування податку на додану вартість.
1.7. Якщо Учасник РДН/ВДР бажає продати електричну енергію за будьякою ціною, що визначиться на торгах РДН, він повинен у заявці на торги
РДН зазначити мінімальну ціну РДН щодо заявлених для продажу обсягів

електричної енергії. Якщо Учасник РДН/ВДР бажає купити електричну
енергію за будь-якою ціною, що складеться за результатами торгів РДН, він
повинен у заявці на торги РДН зазначити максимальну ціну РДН щодо
заявлених для купівлі обсягів електричної енергії.
1.8. Обсяги електричної енергії у погодинних заявках на торги РДН
повинні бути:
1) кратними кроку торгів за обсягом - 0,001 МВт•год;
2) у випадку їх продажу - постійними або збільшуватися із збільшенням
ціни заявки;
3) у випадку їх купівлі - постійними або зменшуватися із збільшенням
ціни заявки.
1.9. На один операційний період кожний Учасник РДН/ВДР може подати
одну погодинну заявку на торги РДН для кожної зони на купівлю та/або
продаж електричної енергії.
1.10. Кількість блочних заявок на торги РДН визначається інструкцією з
користування програмним забезпеченням ОР.
2. Вимоги до складання заявок на торги ВДР
2.1. Заявки на торги ВДР можуть бути:
погодинними (такими, що стосуються одного операційного періоду);
блочними (такими, що стосуються кількох послідовних операційних
періодів).
2.2. Погодинна заявка на торги ВДР повинна містити:
1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;
2) дату і номер (години) операційного періоду, якого стосується заявка;
3) вид операції (купівля та/або продаж);
4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;
5) пропонований обсяг продажу та/або купівлі електричної енергії;
6) ціну продажу та/або купівлі електричної енергії;
7) дату та час подання заявки;
8) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);
9) номер реєстрації заявки.
2.3. Блочна заявка на торги ВДР повинна містити:
1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;
2) дату і номери (години) операційних періодів, яких стосується заявка;
3) вид операції (купівля та/або продаж);
4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;
5) пропонований обсяг продажу та/або купівлі електричної енергії;
6) ціну продажу та/або купівлі електричної енергії для визначеної зони
та Операційного періоду;
7) дату та час подання заявки;
8) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);
9) номер реєстрації заявки.
2.4. У заявках на торги ВДР дані щодо цін та обсягів електричної енергії
наводяться у таких форматах:
ціни - у грн/МВт•год з точністю до двох (2) знаків після коми;
обсяги електричної енергії - у МВт•год з точністю до трьох (3) знаків
після коми.

2.5. Ціни на електричну енергію, що зазначаються у заявках на торги
ВДР, повинні бути:
1) у межах мінімальної ціни ВДР - 10,00 грн/МВт•год та максимальної
ціни ВДР - 50000,00 грн/МВт•год;
2) кратними кроку торгів за ціною - 00,01 грн/МВт•год;
3) без урахування податку на додану вартість.
2.6. Обсяг електричної енергії у погодинних заявках на торги ВДР
повинен бути кратним кроку торгів за обсягом - 0,001 МВт•год.

