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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ НЕК «Укренерго» 

 

від 20.11.2009 №  448 

     

 

 

Положення 

 

про аукціонну комісію з  організації та проведення аукціонів 

щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних 

електричних мереж України для експорту електричної енергії 

 

  1.1. Положення про аукціонну комісію з організації та проведення аукціонів щодо 

доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для 

експорту електричної енергії (далі  – Положення) розроблено відповідно до вимог 

Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних 

електричних мереж України  для експорту електричної енергії (далі – Порядок), 

затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України 

від 22.10.09 № 1207. 

 

 

1.2. Це Положення визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії з 

організації та проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності 

міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (далі – 

аукціонна комісія). 

 

 

1.3. Аукціонна комісія є колегіальним органом, що створюється наказом НЕК 

«Укренерго» для організації та проведення аукціонів щодо доступу до пропускної 

спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної 

енергії. 

 

1.4. Аукціонна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

міжнародними договорами України, Порядком, іншими чинними нормативно-правовими 

актами, Статутом НЕК «Укренерго», цим Положенням та розпорядчими актами НЕК 

«Укренерго». 

 

1.5. За погодженням з НЕК «Укренерго» до складу аукціонної комісії можуть бути 

делеговані по одному представнику від Міністерства палива та енергетики України і 

Національної комісії регулювання електроенергетики України. 

 

1.6. Рішення аукціонної комісії приймаються на її засіданнях за умови наявності всього 

складу комісії шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Рішення аукціонної 

комісії є остаточними і оформляються протоколами засідання аукціонної комісії, які 

підписуються усіма її членами. 

 

Аукціонна комісія на своїх засіданнях: 
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- складає та затверджує річний графік проведення аукціонів; 

 

- визначає день і час проведення аукціону з урахуванням графіка проведення аукціонів; 

 

- затверджує протокол прийому заявок на участь в аукціоні; 

 

- затверджує регламент проведення аукціонів; 

 

- призначає ведучого для проведення аукціону; 

 

- приймає рішення щодо визначення лотів, розбивки та/або об’єднання непридбаних лотів; 

 

- визначає початкову ціну; 

 

- розглядає заявки сторонніх організацій щодо участі в аукціоні як спостерігачів; 

 

- затверджує величину кроку аукціону; 

 

- підписує відповідні документи за підсумками проведеного аукціону; 

 

- приймає оперативні рішення з усіх спірних питань, що виникають в процесі проведення 

аукціону; 

 

- приймає рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся; 

 

- установлює відсутність в учасників аукціону простроченої заборгованості за електричну 

енергію, придбану на Оптовому ринку електричної енергії України,; 

 

- установлює наявність в учасників аукціону статусу члена Оптового ринку електричної 

енергії України. 

 

1.7. Керівництво роботою аукціонної комісії здійснює її голова, який обирається членами 

аукціонної комісії на першому засіданні. 

 

Голова аукціонної комісії: 

 

- скликає засідання аукціонної комісії; 

 

- надає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів аукціонної комісії та інших 

працівників НЕК «Укренерго», які залучені до роботи в аукціонній комісії (за згодою 

керівників відповідних структурних підрозділів); 

 

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд аукціонної комісії; 

 

- підписує листи, доручення та інші документи які стосуються організації та проведення 

аукціонів; 

 

- надає розпорядження та доручення організаційному комітету аукціонної комісії в межах 

наданих повноважень. 

 

1.8. Організаційне забезпечення діяльності аукціонної комісії здійснює організаційний 

комітет аукціонної комісії. 
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Організаційний комітет аукціонної комісії: 

 

- готує інформацію, передбачену Порядком, з метою її подальшого розміщення на 

офіційному веб-сайті НЕК «Укренерго»; 

 

- готує інформацію щодо повернення гарантійних внесків та виконання умов договорів 

про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для 

експорту електричної енергії відповідно до Порядку; 

 

- у день проведення аукціону забезпечує реєстрацію повноважних осіб учасників 

аукціону; 

 

- забезпечує подання на розгляд аукціонної комісії матеріалів і документів, які стосуються 

організації та проведення аукціонів; 

 

- вживає заходів щодо підготовки засідань аукціонної комісії; 

 

- складає та оформлює протоколи засідань аукціонної комісії; 

 

- забезпечує листування аукціонної комісії з питань, віднесених до її компетенції; 

 

- доводить рішення аукціонної комісії до претендентів, учасників та спостерігачів 

аукціону; 

 

- забезпечує реєстрацію та збереження заяв на участь в аукціоні, протоколів та інших  

документів аукціонної комісії; 

 

- забезпечує виконання розпоряджень та доручень голови аукціонної комісії в межах 

наданих повноважень. 

    

    

 

  Начальник служби 

 

 

зовнішньоекономічних зв’язків                                                          М.В.Кучер 


