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1. Загальні положення. Терміни та визначення
1.1. Регламент з організації та проведення біржової торгівлі природного газу (на
середньостроковому ринку, з використанням торгової платформи товарної біржі Приватного
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА») (далі –
Регламент) розроблений та затверджений відповідно до Господарського кодексу України,
Закону України «Про товарні біржі», Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу
газотранспортної системи, затверджений Постановою Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493 (далі
- Кодекс ГТС), Кодексу газосховищ, затверджений Постановою Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №
2495 (далі - Кодекс газосховищ) та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища
застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, внутрішніх
документів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА», зокрема, Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА», Правил біржової торгівлі на товарній біржі
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»
(далі – Правила) та регулює правові відносини, що виникають між учасниками біржових торгів
за напрямком «Природний газ”, здійснення біржових операцій, укладання/виконання біржових
угод (біржових договорів), порядок розв’язання спорів з цих питань та відповідальність за
порушення цього Регламенту .
1.2. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується(-ються) рішенням
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА» (далі – Наглядова рада) та є обов’язковим(-и) з моменту набрання чинності
таким Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників біржових
торгів, членів Біржі, працівників Біржі, агентів та осіб, що допущені до торгів на Біржі
відповідно до цього Регламенту. Регламент, зміни та доповнення до нього набувають чинності
з моменту його/їх затвердження рішенням Наглядової ради Біржі, якщо інше не визначено
рішенням Наглядової ради.
1.3. Цей Регламент регулює процедуру організації та проведення біржових торгів
природного газу суб’єктами господарювання, з використанням торгової платформи Біржі УМВБ Online, регулює порядок взаємодії між Біржею, учасниками біржових торгів, у тому
числі членами Біржі, та правовідносини, що виникають між ними при укладенні та виконанні
біржових угод та договорів купівлі-продажу при здійсненні торгівлі природним газом, на
торговій платформі УМВБ Online (далі - ЕТС), а також визначає заходи з управління ризиками
недотримання (невиконання) учасниками біржових торгів вимог цього Регламенту.
1.4. Член Біржі, який допускається до електронних торгів відповідно до цього Регламенту,
учасник біржових торгів, підтверджує, що ознайомлений з Регламентом, визнає та
зобов’язується його дотримуватись та виконувати.
1.5. Усі додатки до Регламенту та внутрішні документи Біржі, на які міститься посилання у
Регламенті, є його складовою частиною.
1.6. Терміни, що застосовуються в цьому Регламенті, мають таке значення:

Аналітичні рахунки учасників - рахунки, відкриті Біржею у кліринговій системі торгової
біржових торгів
платформи, призначені для обліку гарантійних внесків
учасників торгів (аналітичний рахунок під гарантійні внески) та
їх фінансового забезпечення під розрахунки;
Англійський
відкритий) аукціон

(прямий, - тип аукціону, ґрунтується на встановленні мінімальної ціни як
відправної, базисної для подальших торгів, у процесі яких
запитувана ціна покроково збільшується і ставки відомі всім
учасникам. Підсумкова ціна формується в ході торгу з останньої
максимальної ціни, запропонованої одним з покупців який і стає
переможцем;

Біржова операція

- купівля та/або продаж Біржового товару, що здійснюється на
торговій платформі за участю учасників біржових торгів, а
також будь-яка інша операція, спрямована на укладення,
реєстрацію та/або виконання біржової угоди та/або договору
купівлі-продажу;

Біржова угода

- зафіксоване та зареєстроване Біржею у визначені нею термін і
спосіб прийняття учасниками біржових торгів зобов’язань щодо
купівлі-продажу Біржового товару, на виконання якого
укладається договір купівлі-продажу;

Біржовий товар (товар)

- природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних
родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів
щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі –
природний газ), який є українським товаром відповідно до
Митного кодексу України (отриманий (вироблений) на митній
території України або ввезений на митну територію
України та випущений для вільного обігу);

Біржові торги

- торги біржовим товаром, що проводяться на торговій
платформі за участю учасників біржових торгів та в порядку,
встановленому цим Регламентом;

Вид заявки

- види заявок на купівлю/продаж, визначені Біржею, які
розрізняються за умовами їх виконання щодо строку дії заявки
та щодо обмежень ціни;

Газова доба (D)

- газова доба, в якій здійснюється передача природного газу;

Гарантійний внесок

Двосторонній
аукціон

- грошові кошти, що вносяться учасником біржових торгів на
поточний рахунок Біржі та обліковуються в кліринговій системі
торгової платформи на аналітичному рахунку під гарантійні
внески такого учасника біржових торгів або інші активи, що
визнані Біржею, призначені для забезпечення належного
виконання зобов’язань учасників торгів;

безперервний - складова частина (етап) біржових торгів у формі аукціону з
купівлі-продажу біржового товару на умовах стандартизованого
продукту, в ході якого одночасно може брати участь
необмежена кількість учасників торгів - продавців і покупців, а
біржові угоди укладаються на конкурентних засадах із
застосуванням механізму метчінгу та з дотриманням принципу
анонімності (знеособлення) учасників торгів;

Електронний підпис

- електронні дані, які додаються підписувачем до інших
електронних даних або логічно з ними пов'язуються і
використовуються ним як підпис, в розумінні та визначенні ст.
1 Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

ЕТС

- електронна торгова платформа (система) Приватного
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА» - УМВБ Onlin

Замовник послуг зберігання - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на
природного газу (замовник підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного
послуг зберігання, замовник)
газу з оператором газосховищ замовляє послуги із зберігання
(закачування, відбору) природного газу;

Замовник
транспортування

послуг - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на
підставі договору транспортування, укладеного з оператором
газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових
послуг транспортування природного газу, зокрема:
- доступ до потужності в точці входу або виходу з
газотранспортної системи;
- замовлення фізичного транспортування природного газу
газотранспортною системою на підставі підтвердженої
номінації;
- вчинення дій з врегулювання добового небалансу;

Заявка

- подана на торговій платформі учасником торгів безумовна
пропозиція (оферта) на купівлю (заявка на купівлю) або на
продаж (заявка на продаж) Біржового товару;

Заявка зустрічна (зустрічна - заявка, що за напрямком здійснення біржової операції з
заявка)
купівлі/продажу є протилежною до поданої учасником торгів: в
разі подання учасником торгів заявки на купівлю, зустрічною є
заявка на продаж, і навпаки;
Кліринг

Клірингова діяльність
ринку природного газу

визначення зобов’язань учасника торгів, у тому числі шляхом
заліку (неттінгу) зустрічних зобов’язань (якщо це передбачено
внутрішніми документами Біржі щодо тих, чи інших зустрічних
зобов’язань за біржовими операціями (у грошових коштах
та/або за обсягами природного газу), за поданими ним на
торговій платформі заявками купівлі/продажу товару та/або
укладеними біржовими угодами та/або договорами купівліпродажу товару;
на діяльність Біржі, що полягає у визначенні зобов’язань учасників
торгів
(здійснення
клірингу),
підготовці
документів
(інформації) для проведення розрахунків та поставки, створенні
системи управління ризиками невиконання та забезпечення
виконання зобов’язань за укладеними на торговій платформі
біржовими угодами та договорами купівлі-продажу товару
сторонами таких договорів;

Метчінг

- автоматичне укладення біржових угод на підставі поданих
учасниками торгів на торговій платформі заявок на
купівлю/продаж
шляхом
автоматичного
співставлення
параметрів зустрічних заявок відповідно до критеріїв і порядку
їх застосування, визначених Біржею, та з врахуванням виду
заявок і зазначених в них параметрів;

Напрямок «Природний газ»

- сукупність секцій Біржі, в межах яких проводяться торги за
видом Біржового товару – природний газ;

Оператор

- оператор газосховищ (оператор ПСГ) суб'єкт господарювання,
що провадить діяльність із зберігання (закачування, відбору)
природного газу на підставі ліцензії, виданої Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
або
-оператор газотранспортної системи (оператор ГТС) суб'єкт
господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із

транспортування природного газу газотранспортною системою
на користь третіх осіб (замовників послуг транспортування);

Оператор торгової платформи - товарна біржа Приватного акціонерного товариства
(Біржа)
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» яка
на своїй торговій платформі організувала та надала доступ
учасникам торгів для розміщення ними пропозицій (подання
заявок) купівлі/продажу природного газу (включаючи
можливість їх зміни або скасування), укладання та реєстрації
угод і договорів купівлі-продажу товару;
Ризики невиконання

- ризики невиконання/неналежного виконання учасниками
торгів, що є сторонами за договорами купівлі-продажу, їх
зобов’язань з оплати придбаного Біржового товару (далі також
– ризик нездійснення розрахунків) чи його поставки (далі також
– ризик непоставки);

Розрахунковий банк Біржі

- фінансова (банківська) установа, в якій Біржею відкрито
поточний рахунок, для сплати послуг Біржі згідно з її тарифами,
а також можливої неустойки (пені, штрафів), компенсації
постраждалій стороні за біржовою угодою (договором купівліпродажу) у випадку невиконання (неналежного виконання)
учасниками торгів своїх зобов’язань, а також для зарахування
учасниками торгів гарантійних внесків для забезпечення
здійснення зазначених платежів та інших, встановлених
Біржею;

Торгова платформа

- електронна платформа, функціонування та керування якою
забезпечується Оператором торгової платформи (Біржею),
котра використовується учасниками торгів для розміщення
пропозицій (подання заявок) на купівлю-продаж природного
газу (з можливістю їх зміни або скасування), у тому числі для
врегулювання небалансів (короткострокових коливань попиту
та пропозиції) протягом газової доби (D), на якій реєструються
біржові угоди та укладаються договори купівлі-продажу, та яка
функціонує відповідно до правил та умов користування,
визначених її оператором (Біржею), з урахуванням вимог
Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газосховищ;

Торгова сесія (торгові сесії)

- визначений(-і) Біржею період(-и) торгового дня, протягом
якого(-их) проводяться біржові торги;

Торгове сповіщення

- інформаційне повідомлення відповідно до форми,
встановленої Кодексом газотранспортної системи або Кодексом
газосховищ та з урахуванням вимог, встановлених договором
про взаємодію між оператором торгової платформи та
оператором
газотранспортної
системи
(оператором
газосховищ), що направляється відповідному оператору від
учасника торгів щодо обсягів природного газу, які він має намір
відчужити або набути за договором купівлі-продажу, укладеним
на Біржі; такі торгові сповіщення направляються оператору
газотранспортної системи (оператору газосховищ) від імені
учасника торгів Біржею як довіреною особою на підставі
укладеного договору доручення з відповідним учасником
торгів;

Торговий день

- день, у який на Біржі проводяться біржові торги;

Учасники біржових
(учасники торгів)

торгів, - учасники ринку природного газу (у тому числі оператор ГТС),
які отримали право на здійснення біржових операцій на торговій
платформі у порядку, визначеному внутрішніми документами
Біржі;

Фінансове
забезпечення
учасника
торгів
під
розрахунки
(фінансове
забезпечення під розрахунки)

- грошові кошти, що попередньо перераховуються учасником
біржових торгів на відповідний аналітичний рахунок
(аналітичні рахунки для фінансового забезпечення під
розрахунки) в кліринговій системі торгової платформи які
призначені для належного виконання учасником торгів
зобов’язань за договорами купівлі-продажу;

Ціна біржової угоди

- ціна, за якою було здійснено операцію з купівлі-продажу
Біржового товару;

Цінові ліміти

- граничні значення ціни, в межах яких можуть зазначатися ціни
в заявках на купівлю/продаж учасниками торгів та укладатися
угоди.

1.7. Терміни, що не визначені у цьому Регламенті, використовуються у значенні, які надані в
інших внутрішніх документах Біржі, або в нормативно-правових актах.

2. Вимоги до діяльності Біржі. Функції Біржі.
2.1.
Біржа утворена та функціонує в т.ч. як газова біржа відповідно до Закону України «Про
товарні біржі», що визначає правові умови створення та функціонування товарних бірж на
території України як організованих ринків, Закону України «Про ринок природного газу»,

Кодексу ГТС, Кодексу газосховищ, інших нормативно-правових актів, що визначають вимоги
до функціонування (діяльності) газових бірж та внутрішніх документів Біржі.
2.2. Біржа здійснює організаційні, технічні, технологічні, інформаційні та інші заходи для
забезпечення функціонування торгової платформи та проведення біржових операцій (торгів на
біржі) з біржовим товаром за напрямком “Природний газ” між учасниками ринку природного
газу для задоволення їх попиту щодо купівлі-продажу Біржового товару за стандартизованими
продуктами.
2.3.
Основні функції Біржі на ринку природного газу:
● організація та проведення на торговій платформі торгів природним газом;
● надання учасникам торгів доступу до торгової платформи Біржі для розміщення ними
заявок на купівлю/продаж природного газу (включаючи можливість їх зміни або
скасування);
● контроль заявок учасників торгів на біржових торгах на відповідність вимогам Біржі;
● визначення зобов'язань учасників торгів (продавців та покупців) за поданими ними на
торговій платформі заявками, укладеними угодами та договорами купівлі-продажу
Біржового товару;
● реєстрація біржових угод купівлі-продажу Біржового товару;
● контроль за виконанням зобов'язань учасників торгів за укладеними угодами та
договорами купівлі-продажу;
● забезпечення дотримання інтересів учасника торгів - постраждалої сторони в результаті
невиконання іншою стороною зобов'язань за біржовими угодами та договорами купівліпродажу шляхом стягнення неустойки (штрафних санкцій, пені) та/або компенсаційних
виплат з учасника торгів, з вини якого сталося таке невиконання;
● розробка та впровадження заходів, спрямованих на забезпечення виконання укладених
біржових угод та договорів купівлі-продажу Біржового товару;
● формування документів за результатами біржових операцій;
● надання в установленому порядку інформації за укладеними на Біржі
угодами/договорами купівлі-продажу Біржового товару оператору та розрахунковому
банку учасника торгів;
● здійснення інших функцій та повноважень, визначених Правилами, Регламентом та
іншими внутрішніми документами Біржі, договорами доручення, укладеними з
учасниками торгів, тощо.
2.4. Реєстрація укладених учасниками біржових торгів біржових угод здійснюється
автоматично за фактом укладання (фіксації) угоди шляхом формування відповідного
електронного запису на торговій платформі Біржі.

3. Вимоги до учасників біржових торгів щодо використання торгової
платформи
3.1. Для забезпечення належного функціонування автоматизованого робочого місця учасника
біржових торгів та торгової платформи в цілому, учасники біржових торгів зобов'язані
дотримуватися вимог щодо відповідності апаратного (технічного) та програмного
забезпечення, а також доступу до Internet, мінімальним вимогам, встановленим Біржею.

3.2.Учасники біржових торгів зобов'язані:
● безумовно дотримуватись вимог цього Регламенту, інших внутрішніх документів Біржі,
договору оренди біржових місць, вимог чинного законодавства тощо;
● вживати всіх необхідних заходів для запобігання виникнення обставин, які можуть
спричинити пошкодження/неналежне функціонування автоматизованого робочого місця
учасника біржових торгів та торгової платформи в цілому, зокрема, забезпечити
встановлення та безперебійне функціонування ліцензованого антивірусного захисту,
невтручання в роботу торгової платформи з автоматизованого робочого місця учасника
торгів сторонніми особами тощо;
● не допускати використання свого автоматизованого робочого місця іншими особами, в
тому числі не акредитованими на Біржі брокерами;
● не допускати розкриття, використання, розголошення, розповсюдження інформації, яка
стала відома учаснику біржових торгів в зв'язку з доступом до торгової платформи, що
містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію та/або інформацію з
обмеженим доступом;
● не вчиняти дій для отримання за будь-яких обставин відомостей та/або інформації з
торгової платформи, що не пов'язана безпосередньо з учасником біржових торгів та/або
укладенням та виконанням ним біржових угод та договорів купівлі-продажу;
● не підключатися до торгової платформи із застосуванням чужого електронного підпису
або методом підбору чужого логіну та/або паролю;
● не розголошувати та/або не передавати іншим особам свій електронний підпис, логіни,
паролі, інші засоби ідентифікації учасника біржових торгів;
● не використовувати будь-які програмно-технічні та інші засоби для проникнення,
несанкціонованого доступу до торгової платформи тощо;
● не здійснювати несанкціоновані зміни стандартного порядку роботи технологічного
обладнання Біржі, спрямовані на злом, атаку, дискредитацію Біржі;
● не вчиняти будь-які інші дії, які спрямовані або можуть призвести до виникнення будьяких збоїв в роботі торгової платформи та в діяльності Біржі в цілому;
● негайно повідомляти Біржу про будь-які втручання/спроби втручання сторонніми
особами в функціонування автоматизованого робочого місця учасника біржових торгів
та/або торгової платформи; про виникнення будь-яких обставин, які можуть спричинити
неналежне функціонування торгової платформи;
● здійснювати усі передбачені, без винятку, дії, спрямовані на належне функціонування
автоматизованого робочого місця учасника біржових торгів та торгової платформи,
забезпечення укладання та виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу
Біржового товару, безумовне виконання цього Регламенту, інших внутрішніх документів
Біржі, договору оренди біржових місць, вимог чинного законодавства України, тощо.
3.2.1. Учасники біржових торгів приймають на себе всі ризики, пов'язані з
ненадійністю/недостатньою надійністю доступу до торгової платформи по каналах Internet,
(розрив зв'язку, затримка в передачі даних, збої тощо).
3.2.2. Біржа при цьому не несе ніякої відповідальності за можливі втрати/збитки учасника
біржових торгів, які виникли в нього внаслідок ненадійності/недостатньої надійності доступу
до торгової платформи по каналах Internet, (розрив зв'язку між автоматизованим робочим
місцем учасника торгів та торгової платформи, затримка в передачі даних, збої тощо).

3.3. У випадку порушення/недотримання учасником біржових торгів вимог цього Регламенту,
інших внутрішніх документів Біржі, договору оренди біржових місць, вимог чинного
законодавства України тощо, Біржа має безумовне право призупинити або повністю обмежити
(заборонити) доступ учасника біржових торгів до торгової платформи. Відновлення доступу
здійснюється на розсуд Біржі за умови усунення порушень/недотриманні учасником біржових
торгів вищезазначених вимог, та за умови повного відшкодування учасником торгів заподіяних
збитків Біржі, якщо такі були заподіяні.
3.4. Біржа також призупиняє/зупиняє доступ учасника біржових торгів до торгової платформи
у разі призупинення/зупинення членства на Біржі учасника біржових торгів (його
уповноваженого представника) та/або зупинення його права на участь в біржових торгах з будьяких причин, визначених цим Регламентом, іншими внутрішніми документами Біржі,
договорами з Біржею, в тому числі договором оренди біржового місця, чинним законодавством
тощо.

4. Умови допуску до біржових торгів.
4.1. До Біржових торгів допускаються виключно учасники, які (1) пройшли акредитацію
відповідно до Правил та (2) виконали усі вимоги цього Регламенту, вимоги для доступу
Учасників до конкретних біржових торгів або секції.
4.1.1. До біржових торгів за напрямком “Природний газ” допускаються особи, учасники
біржових торгів, які відповідають наступним вимогам:
● мають дійсний договір (дійсні договори) на транспортування природного газу з
оператором газотранспортної системи (для замовників послуг транспортування) та/або
дійсний договір (дійсні договори) зберігання (закачування, відбору) природного газу з
оператором газосховищ (для замовників послуг зберігання) (якщо наявність таких
договорів передбачена для відповідного інструменту);
● отримали право на здійснення біржових операцій, пройшли належну акредитацію на
Біржі відповідно до Положення про членство на Товарній біржі ПрАТ «УКРАЇНСЬКА
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» та інших внутрішніх документів Біржі, а також
надали відповідні документи, які підтверджують повноваження представника(ів) на
вчинення правочинів, зокрема, на укладання та підписання договорів купівлі-продажу
Біржового товару;
● мають право на подання торгових сповіщень (в тому числі шляхом посередництва Біржі
на підставі договору доручення) Оператору;
● підписали договір приєднання (заяву про приєднання) до Регламенту за формою,
визначеною в Додатку №1, згідно з яким погодились виконувати правила, положення,
регламенти, а також інші внутрішні документи Біржі, які регулюють порядок акредитації
на Біржі, укладення та виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу в частині
здійснення клірингу, розрахунків, порядок документообігу, а також інші правила, що
регулюють здійснення біржової торгівлі на ринку природного газу;
● надали забезпечення (гарантійні внески та фінансове забезпечення під розрахунки) для
належного виконання розрахунків за біржовими угодами та договорами купівлі-продажу
Біржового товару (з урахуванням оплати послуг Біржі, розрахункового банку та
можливої неустойки (штрафів, пені), компенсацій за невиконання біржових угод та

договорів купівлі-продажу Біржового товару та інших зборів, платежів, у разі їх
встановлення Біржею);
● виконали інші зобов’язання та здійснили всі інші необхідні заходи, визначені Правилами
біржі та іншими внутрішніми документами Біржі.
4.2. У випадку отримання від Оператора інформації про втрату чинності/призупинення
договору (закачування, відбору, зберігання, транспортування) природного газу, Біржа припиняє
допуск учасника до торгів. Підставою поновлення допуску у такому випадку є набуття чинності
зазначеного договору або укладання відповідного нового договору з Оператором
4.3. Учасники біржових торгів в обов'язковому порядку перед початком торгової сесії повинні
перевірити:
- виконання всіх зобов'язань перед Оператором газосховищ, визначених Кодексом газосховищ,
в тому числі щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості замовника послуг
зберігання перед оператором газосховищ за договором зберігання (закачування, відбору)
природного газу (надалі - договір зберігання) та зобов'язань, визначених Кодексом ГТС, в тому
числі, щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості замовника послуг
транспортування перед оператором ГТС за договором транспортування;
- відсутність/наявність обтяжень або обмежень (у т. ч. арешту) на природний газ який
виставлятиметься на біржові торги;
- достатність індивідуального робочого обсягу, зокрема, за договором зберігання (закачування,
відбору) природного газу для належного виконання зобов'язань щодо прийняття біржового
товару;
- право (в тому числі делеговане Біржі відповідно до договору доручення) на подання торгових
сповіщень Оператору;
- наявність необхідної суми гарантійного внеску та фінансового забезпечення під розрахунки
(для учасників біржових торгів, які мають намір придбати природний газ) на відповідних
рахунках в системі Біржі.
4.4. Недотримання вимог п. 4.3. Регламенту є підставою для призупинення допуску учасника до
торгів та/або настання відповідальності, передбаченої цим Регламентом та іншими внутрішніми
документами Біржі.
4.5. Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі, на які є посилання в Регламенті,
можуть бути передбачені інші документи, умови та заходи, необхідні для допуску до біржових
торгів.

5. Загальні умови проведення біржових торгів
5.1. Біржові торги за напрямком “Природний газ”, проводяться відповідно до Розкладу торгів
Біржі, опублікованого на офіційному веб-сайті Біржі.
5.2. Біржові торги в межах газової доби можуть поділятися на торгові сесії, клірингові сесії сесії
для проведення клірингу та проведення розрахунків, що вказується у Розкладі торгів Біржі, які
окремо публікуються на офіційному веб-сайті Біржі.
5.3. Біржові торги за напрямком “Природний газ”, проводяться за загальноприйнятими
технологіями (наприклад: англійського аукціону, голландського аукціону, двостороннього
безперервного аукціону) та/або технологіями впровадженими у електронній системі опис яких
затверджений внутрішніми документами Біржі.

5.4. Укладання біржових угод за механізмом метчінгу здійснюється на підставі поданих
учасниками біржових торгів заявок на купівлю та заявок на продаж природного газу
автоматично (без необхідності отримання підтвердження від учасників біржових торгів чи
акцептування ними зустрічних заявок) на основі співставлення умов зустрічних заявок щодо їх
відповідності та за ціною, що є найкращою для кожного з учасників біржових торгів - покупця
та продавця відповідно до встановлених Біржею критеріїв (ціна, час) і порядку (пріоритетності)
їх застосування, а саме:
пріоритетність ціни, пріоритетність часу та з урахуванням виду заявок і зазначених у них
параметрів.
В разі підбору зустрічних заявок за результатами метчінгу, угода укладається за ціною раніше
поданої заявки.
5.5. Після надходження на торгову платформу заявки від учасника біржових торгів
здійснюється її перевірка на відповідність ціновим лімітам (у разі встановлення їх Біржею) та
фінансовому забезпеченню (наявність на відповідних Аналітичних рахунках в кліринговій
системі Біржі необхідної суми гарантійного внеску). У разі позитивного результату перевірки,
така заявка допускається до торгів та стає доступною в електронній торговій системі Біржі для
всіх учасників біржових торгів, у випадку негативного результату - відхиляється торговою
платформою.
5.6. Кожна перевірена Біржею заявка, яка була допущена до торгів, в будь-який час може стати
підставою для укладення біржової угоди у випадку наявності зустрічної заявки, що відповідає
встановленим Біржею критеріям пріоритетності з урахуванням виду заявки та зазначених у ній
параметрів.
5.7. Під час торгових сесій протягом газової доби учасники торгів мають право подавати заявки,
змінювати їх або скасовувати раніше подані, але невиконані, заявки.
5.8. Укладання угод, в яких учасник виступає одночасно продавцем та покупцем, заборонено.
5.9. У випадку отримання Біржею підтвердження від розрахункового банку щодо
перерахування грошових коштів учаснику торгів-продавцю, зобов’язання учасників біржових
торгів за укладеною біржовою угодою та відповідним договором купівлі-продажу Біржового
товару вважаються виконаними.
5.10. Біржа оприлюднює результати Біржових торгів на своєму сайті відповідно до вимог
чинного законодавства.
5.11. Інформація про сторони Біржових торгів, ціни, обсяги та інші умови конкретних угод і
договорів купівлі-продажу біржового товару є комерційною інформацією. Особи, які отримала
таку інформацію, не мають права її оприлюднювати, розголошувати чи передавати третім
особам в будь-якій формі без письмового дозволу Біржі.
5.12. Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами Біржових торгів, є власністю Біржі.
Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін біржових угод та
безпосередньо продавця та покупця, визначених біржовою угоду, за винятком випадків надання
інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Управління ризиками при здійсненні торгівлі на ринку природного газу.
6.1. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання біржових угод та
договорів купівлі-продажу Біржового товару при здійсненні торгівлі на ринку природного газу

Біржа виконує функції, й надає відповідні послуги учасникам біржових торгів, з управління
ризиками невиконання, що мають на меті забезпечення здійснення перерахування коштів від
покупця за придбаний ним природний газ продавцю та поставку природного газу продавцем
покупцю на умовах та у порядку, визначеними внутрішніми документами Біржі та чинним
законодавством України.
6.2. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання договорів купівліпродажу Біржового товару при здійсненні торгівлі на ринку природного газу, учасники
біржових торгів, які мають намір продати природний газ (продавці), зобов’язані вчинити дії
щодо попереднього забезпечення виконання договорів купівлі-продажу Біржового товару, а
саме:
- здійснити попереднє перерахування на поточний рахунок Біржі в розрахунковому банку Біржі
грошових коштів (гарантійного внеску) в розмірі, інформація про який оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Біржі згідно з рішенням Біржового комітету, з урахуванням коштів на
оплату послуг Біржі згідно з її тарифами та можливої неустойки і компенсацій (відшкодування).
6.3. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання договорів купівліпродажу Біржового товару при здійсненні торгівлі на ринку природного газу, учасники
біржових торгів, які мають намір придбати природний газ (покупці), зобов’язані вчинити дії
щодо попереднього забезпечення виконання договорів купівлі-продажу Біржового товару, а
саме:
- здійснити попереднє перерахування на поточний рахунок Біржі в розрахунковому банку Біржі
грошових коштів (гарантійного внеску) в розмірі, інформація про який оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Біржі згідно з рішенням Біржового комітету, з урахуванням коштів на
оплату послуг Біржі згідно з її тарифами, неустойки і компенсації постраждалій стороні за
договором купівлі-продажу Біржового товару.
6.4. З метою упередження домінування на ринку стандартизованих продуктів та запобігання
значному впливу на ціноутворення та викривлення репрезентативності котирувальної ціни, а
також інших недобросовісних дій з боку учасників біржових торгів, Біржа може обмежувати
кількість та обсяг заявок, що подаються учасником біржових торгів, та загальний обсяг
укладених учасником біржових торгів угод, а також має право встановлювати цінові ліміти на
кожну торгову сесію, в межах яких учасники біржових торгів можуть подавати свої заявки. При
цьому, якщо ціна заявки не відповідає встановленим Біржею ціновим лімітам, така заявка
відхиляється торговою платформою.
У разі застосування Біржею заходів, передбачених цим пунктом, порядок їх встановлення та
застосування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Біржі.

7. Порядок подачі заявок та скасування (зняття з торгів) заявок
7.1. Біржовий товар виставляється на продаж (на купівлю) на торги шляхом формування
учасниками біржових торгів відповідних заявок (заповнення відповідної електронної форми в
електронній торговій системі торгової платформи Біржі).
7.2. Подання заявки на купівлю/продаж Біржового товару на торговій платформі означає
офіційну згоду учасника біржових торгів укласти біржову угоду на умовах, що вказані в такій
заявці.

Заявка на купівлю/продаж є публічною офертою (пропозицією), яка адресована іншим
учасникам біржових торгів з дотриманням вимог Правил та цього Регламенту. Заявка на
купівлю/продаж Біржового товару вважається поданою з моменту реєстрації такої заявки в
електронній торговій системі торгової платформи Біржі з зазначенням дати та часу її реєстрації.
7.3. Обсяг Біржового товару в заявці визначається в тисячах метрів кубічних або в лотах, в
залежності від обраних учасником торгів налаштувань торгової платформи.
7.4. Обсяг 1 (одного) лоту, за замовчуванням, дорівнює 1000 (одній тисячі) метрів кубічних
природного газу.
7.5. Ціна товару в заявці на купівлю-продаж природного газу визначається в національній
валюті України - гривні (UАН) з урахуванням ПДВ за 1000 (одну тисячу) метрів кубічних.
7.6. У будь-який момент брокер має можливість відредагувати, а також скасувати (зняти з
торгів) власні заявки, за якими ще не було укладено біржових угод. Якщо заявка була виконана
частково, брокер має можливість редагувати або скасувати залишок заявки.
7.7. Інша детальна інформація щодо порядку укладання біржових угод, програмно-технічних
аспектів (зокрема, щодо інтерфейсу торгової платформи, вимог до програмно-технічного
забезпечення учасника торгів), операцій, які можуть вчинятися на торговій платформі та дій
учасників торгів тощо, яка не передбачена цим Регламентом, зазначається в Інструкції
користувача торгової платформи товарної Біржі та інших внутрішніх документах Біржі.

8. Порядок проведення торгової сесії
8.1. Учасники торгів, які бажають взяти участь в торгах в якості покупців або продавців,
подають Біржі заявки на участь в торгах. Форма заявки та порядок її подачі визначаються
Біржею.
8.2. Заявки мають бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника
(покупця/продавця) та скріплені печаткою (за наявності) на електронну пошту Біржі
gas@uice.com.ua. Можливе використання електронного підпису, з дотриманням вимог щодо
реєстрації електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та
печатки (за наявності) засобами телекомунікаційного зв'язку.
8.3. Гарантійні внески, а також інші платежі, повинні бути зараховані на вказані в оголошенні
про проведення торгів рахунки Біржі у визначені в оголошенні терміни.
8.4. Заявки в торгах, які не відповідають вимогам цього Регламенту, не забезпечені гарантійним
внеском, не приймаються, а учасник не допускається до торгів.
8.5. Учасники, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в торгах, засвідчують
безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту,
підтверджують юридичну значимість своїх дій під час участі в торгах, зокрема дій, вчинених в
ЕТС та з використанням ЕТС, а також їх наслідки.
8.6. Приймання заявок на участь в торгах припиняється в термін, який зазначений в оголошенні
про проведення Торгової сесії.
8.7. З метою забезпечення належної організації та проведення торгів Біржа призначає
Адміністратора ЕТС – працівника Біржі, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками
біржових торгів. Електронна адреса та контакти Адміністратора ЕТС оприлюднюються в
оголошенні про проведення Торгової сесії.

8.8. Перед початком торгів здійснюється реєстрація учасників в ЕТС. До торгів допускаються
учасники, які виконали всі вимоги, встановлені цим Регламентом та вимоги що встановлені
іншими внутрішніми документами Біржі.
8.9. Для участі в біржових торгах учасники торгів повинні здійснити доступ (здійснити вхід) до
Система електронних біржових торгів УМВБ (надалі - СЕТ) за допомогою віддаленого доступу
і комп’ютера, який відповідає технічним вимогам, встановлених Біржею та Правилами із
застосуванням свого логіну і паролю.
8.9.1. Учасник біржових торгів, який під час торгової сесії тимчасово залишає своє
автоматизоване робоче місце, зобов’язаний вийти з СЕТ, в іншому випадку він несе повну
відповідальність за всі дії, вчинені від його імені в СЕТ за цей період.
8.10. Процес торгів з купівлі/продажу за напрямком “Природний газ” поділяється на такі
періоди:
1. Подання заявок. Період подання заявок розпочинається з моменту подання ініціатором
торгів заявки на проведення торгів з купівлі/продажу в обрану Торговельну сесію на обрану
дату та закінчується в момент початку періоду торгів періодом торгів. Перед початком періоду
торгів Біржа проводить перевірку допущених учасників ініціатором торгів та наявність
необхідних гарантійних внесків на Аналітичних рахунках учасників торгів.
2. Період торгів. Період торгів розпочинається у зазначений в оголошенні термін та
закінчується через дві години, визначенням переможців окремих аукціонів у рамках окремої
Торговельної сесії.
3. Підписання біржового свідоцтва. Період підписання біржових свідоцтв розпочинається з
моменту закінчення періоду торгів та визначення переможця/-ів та закінчується протягом двох
годин після початку Періоду підписання біржових свідоцтв. У випадку не отримання Біржею
примірника біржового свідоцтва підписаного уповноваженими особами переможця та продавця
з боку:
Продавця - п. 8.19;
Покупця - п. 8.20.
4. Підписання договорів купівлі-продажу - період укладання договорів купівлі-продажу, який
розпочинається після підписання біржового свідоцтва та укладання біржової угоди.
8.10.1. Обсяг Біржового товару в заявці визначається в тисячах метрів кубічних.
8.10.2. Крок ціни дорівнює 10 грн за тисячу метрів кубічних, якщо інше не визначено окремим
рішенням Оператора ЕТС.
8.10.3. Біржові торги проводяться, як на підвищення, так і на зниження ціни, якщо інше не
визначено Оператором ЕТС. Протягом періоду торгів учасники біржових торгів
(продавець/покупець), відповідно до списків виключень контрагентів (у разі їх наявності), якщо
інше не визначено Оператором ЕТС, можуть здійснювати купівлю/продаж лотів за будь-якою
із допущених позицій.
8.11. З моменту визначення ЕТС переможця, підписання біржового свідоцтва сторонами та
отриманням оплати по відповідному лоту вважається, що продавцем і покупцем досягнуто
згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони відповідають за подальше виконання
укладеної біржової угоди.
8.12. Якщо на момент закінчення строку прийняття заявок на участь в біржових торгах заявки
на участь подали менше ніж 1 (один) учасник торги вважаються такими, що не відбулися.

Біржові торги можуть бути зупинені, припинені, скасовані або перенесені у випадках та в
порядку, передбачених цим Регламентом та/або іншими внутрішніми документами Біржі.
8.13. За підсумками проведення торгів Біржа формує біржові свідоцтва, що підписуються
Біржею, переможцем торгів та ініціатором торгів в 3 (трьох) примірниках.
8.14. Оформлення та обмін біржовими свідоцтвами за цим Регламентом може здійснюватись із
застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги».
8.15. Біржові свідоцтва в паперовій та електронній формах мають однакову юридичну силу.
8.16. Біржове свідоцтво є підставою для укладання договору купівлі-продажу.
8.17. Переможці торгів, укладають договір(-ри) купівлі-продажу Біржового товару та
здійснюють оплату відповідно до умов договору(-ів) купівлі продажу Біржового товару.
8.18. Біржа здійснює розрахунки клірингу за зобов’язаннями у відповідності до Правил
клірингу в терміни передбачені відповідними інструментами, за відповідними заявками.
8.19. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів
механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Біржі. Документи, завірені
факсимільним відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, є підписаними належним
чином і мають правову силу документів, оформлених оригінальним власноручним підписом
уповноваженої особи Біржі. Допускається використання електронних документів з дотриманням
вимог щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) та печатки (за
наявності) засобами телекомунікаційного зв'язку, підписані з використанням спеціалізованих
програмних рішень.
8.20. Учаснику торгів - який відмовився від підписання біржового свідоцтва та/або укладання
договору купівлі-продажу Біржового товару, гарантійний внесок не повертається та
передається добросовісній стороні, за винятком частини, що утримується Біржею для покриття
її витрат на організацію та проведення торгів (комісійних Біржі).
8.20.1. Для забезпечення належного виконання зобов’язань за укладеними біржовими угодами
та договорами купівлі-продажу, а також виконання сторонами біржової угоди обов’язку перед
Біржею, учасники торгів перераховують на поточний рахунок Біржі Гарантійний внесок, який
обліковується на Загальному рахунку учасників торгів.
8.21. Покупцям, які подали заявки на участь в торгах з продажу/купівлі але не придбали заявлені
ними лоти, гарантійний внесок повертається протягом 3 (трьох) банківських днів з дня
наступного за днем завершення відповідних торгів на рахунок учасника торгів, вказаний ним в
реєстраційній анкеті, за умови надання запиту на повернення гарантійного внеску. Сума
невикористаного гарантійного внеску може бути використана для участі у наступних торгах,
або для покриття виконання раніше укладених контрактів.
8.22. Продавець повідомляє про виконання сторонами умов біржового свідоцтва, а саме, підписання (укладення) продавцем та покупцем, що визначені в біржовому свідоцтві, договору
купівлі-продажу Біржового товару.
8.22.1. Повідомлення, передбачене п. 8.22. цього Розділу направляється:
- на поштову адресу Біржі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про
вручення або поштовим відправленням з оголошеною вартістю (цінним листом),
-

або надаються нарочно під підпис в отриманні,

або шляхом направленням листа, скріплених кваліфікованим електронним підписом
продавця, шляхом електронного документообігу із направленням копії такого акту на
електронну адресу Біржі.

9. Укладання біржових угод та договорів купівлі-продажу між учасниками
торгів
9.1. Укладення біржових угод на торговій платформі здійснюється шляхом метчингу.
У разі наявності списків виключень, біржові угоди укладаються з урахуванням таких списків.
9.1.1 Учасники біржових торгів підписують біржові свідоцтва протягом періоду підписання
біржових свідоцтв. Підписане учасниками біржових торгів біржове свідоцтво реєструється
Біржею не пізніше двох годин за укладанням біржової угоди.
Біржове свідоцтво, підписане електронним підписом, набуває юридичної сили з моменту його
реєстрації на Біржі.
9.2. Оператор ЕТС формує списки виключень контрагентів за письмовою заявою від учасника
біржових торгів з підписом керівника, або іншої уповноваженої особи такого учасника
біржових торгів, та печаткою (у разі її наявності), переданою будь-яким зручним способом
(факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо), з можливим подальшим надсиланням
оригіналу поштою цінним листом або рекомендованим з повідомленням про вручення тощо, за
двома принципами:
9.2.1. «Чорний список» («Всі крім») - до списку виключень вносяться контрагенти (учасники
торгів), з якими у відповідного учасника торгів на ЕТС укладення біржових угод неможливе;
9.2.2. «Білий список» («Ніхто крім») - до списку виключень вносяться лише ті контрагенти
(учасники торгів), з якими у відповідного учасника торгів на ЕТС є можливим укладення
біржових угод.
З метою включення суб'єктів господарювання до «Білого списку», оператор торгової платформи
має право здійснювати додаткову перевірку таких суб'єктів (учасників торгів) на предмет
виявлення потенційних ризиків та запобігання маніпулювання цінами, із застосуванням власної
системи комплаєнс-ризиків (внутрішнього контролю управління ризиками).
9.3. Внесення контрагента до списку виключень конкретного учасника біржових торгів не
обмежує його право на участь в біржових торгах та можливості укладання біржових угод з
іншими учасниками торгів.
9.4. Заява учасника торгів про внесення контрагента до списку виключень є документом, який
виражає волю та потреби такого учасника, що подає заявки на торговій платформі, та
прирівнюється до заявлених кваліфікаційних вимог учасником торгів до контрагентів.
9.5. Оператор торгової платформи редагує список виключень контрагентів (додає та/або
вилучає контрагентів) за письмовою заявою від учасника біржових торгів з підписом керівника,
або іншої уповноваженої особи, та печаткою (у разі її наявності), переданою будь-яким зручним
способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо), з подальшим надсиланням
оригіналу поштою цінним листом або рекомендованим з повідомленням про вручення тощо.
Коригування списку відбувається не частіше, ніж 1 (один) раз на добу, та вступає в силу на
наступний робочий день після отримання оператором торгової платформи такого списку.
9.6. Моментом укладання брокером (учасником торгів) біржової угоди вважається момент
реєстрації такої угоди в електронній торговій системі торгової платформи Біржі з зазначенням

дати та часу її реєстрації. З цього моменту така біржова угода вважається дійсною та
безумовною для виконання.
9.7. На підставі укладеної на торговій платформі біржової угоди сторони такої біржової угоди
протягом визначеного Біржою та оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу,
зобов'язані укласти між собою договір купівлі-продажу, що сформований кліринговою
системою на підставі укладеної біржової угоди відповідно до типової форми, шляхом
підписання кваліфікованими електронними підписами в кліринговій системі Біржі.
9.8. У випадку, якщо брокер не має повноважень на підписання договорів купівлі-продажу, то
такі договори підписуються протягом визначеного Біржою та оприлюдненого на її офіційному
веб-сайті періоду часу кваліфікованим електронним підписом іншої уповноваженої особи
учасника торгів, що надала Біржі підтвердження відповідних повноважень та здійснила вхід в
клірингову систему Біржі із застосуванням свого власного логіну та паролю.

10. Порядок взаємодії Біржі та розрахункового банку учасника торгів.
10.1. Порядок взаємодії між Біржею та розрахунковим банком учасника торгів щодо здійснення
розрахунків в процесі біржових торгів на ринку природного газу регулюється договором
рахунку, який може бути змінений за погодженням з розрахунковим банком, договором про
надання послуг (або іншим договором), укладеним Біржею з розрахунковим банком учасника
торгів, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством України.
10.2. З метою регулювання ризиків, якщо інше не передбачено умовами торгів, розрахунки між
сторонами здійснюються шляхом перерахування фінансового забезпечення під розрахунки
через Банківські рахунки Біржі. Для фінансового забезпечення під розрахунки Біржею відкрито
рахунок UA673204780000026503743584746 у АБ «УКРГАЗБАНК» 03087, м.Київ,
вул.Єреванська,1 , МФО 320478, Код ЄДРПОУ 23697280.

11. Заключні положення
11.1. Порядок вирішення спорів за біржовими операціями, розірвання біржових угод, договорів
купівлі-продажу, відповідальність Біржі та учасників біржових торгів, порядок розкриття та
надання інформації, обставини непереборної сили та форс-мажор, інші питання, які не
врегульовані регулюються «Правилами біржової торгівлі на товарній біржі – Приватного
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА», іншими
актами внутрішнього регулювання Біржі та чинним законодавством України.
11.2. Зміни та/або доповнення до цього Регламенту затверджуються рішенням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА
БІРЖА».
11.3. При внесенні змін та/або доповнень до нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність та функціонування товарних або газових бірж, а також при внесенні змін та/або
внутрішніх документів Біржі, відповідно до яких здійснюється регулювання відносин,
зазначених в цьому Регламенті, вони застосовуються в частині, що не суперечать цьому
Регламенту.

Додаток № 1
до РЕГЛАМЕНТу
біржової торгівлі природним газом

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ
Голові правління
Вих. № _____

Голові правління ПрАТ

від ________

«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА»

ЗАЯВА
про приєднання до РЕГЛАМЕНТу біржової торгівлі природним газом, з використанням
торгової платформи товарної біржі Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»
___________________________________________(повне найменування юридичної особи),
Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________,
Місцезнаходження (зазначене в установчих документах)_____________________________
_____________________________________________________________________________
з моменту надання до Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА», цієї Заяви про приєднання, підписаної уповноваженою особою
_______________________________________________________,
та скріпленої печаткою (у разі наявності) (повне найменування юридичної особи):
1) приєднується до Регламенту біржової торгівлі природним газом на ринку природного газу товарної
біржі Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» що
мають статус договору приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, а також до інших
внутрішніх документів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА» (далі – Біржа), які регулюють порядок здійснення біржових торгів, акредитації
учасників торгів, розрахунків та клірингу тощо, які розміщені на офіційному веб-сайті Біржі;
2) приймає всі без виключення вимоги та умови, встановлені у Правилах, Положеннях, Регламентах,
інших актах внутрішнього регулювання Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА», які регулюють порядок здійснення біржових торгів,
акредитації учасників торгів, розрахунків та клірингу тощо, які розміщені на офіційному веб-сайті Біржі;
повністю розуміє зміст, визначення та термінологію всіх без виключення вищезазначених Правил та
інших нормативно-правових та внутрішніх документів Біржі;
3) приймає на себе обов’язки та права учасника біржових торгів, безумовно погоджується з ними та
зобов’язується виконувати Правила та всі без виключення інші нормативно-правові та внутрішні
документи Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА
БІРЖА» які регулюють порядок здійснення біржових торгів, акредитації учасників торгів, розрахунків та
клірингу тощо, які розміщені на офіційному веб-сайті Біржі;

4) погоджується з тим, що будь-які зміни та/або доповнення до Правил, інших нормативно-правових та
внутрішніх документів Біржі вносяться за рішенням Біржового комітету, оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Біржі; безумовно погоджується з такими змінами та/або доповненнями та
зобов’язується їх дотримуватися та виконувати.

(Уповноважений представник)

«____»______________202__

(підпис)

(ПІБ)

Додаток № 2
до РЕГЛАМЕНТу
біржової торгівлі природним газом

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №_______
м. Київ

«_______» ____________ 202_ р.

______________________________________________________ (далі – Довіритель), в особі
_________________________________________________________яка(-ий) діє на підставі
__________________________________________________, з однієї сторони, та Приватне
акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» (далі –
Повірений), в особі ____________________________________________________ яка(-ий) діє на
підставі ________________________________________________, з іншої сторони, (в
подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами
ст.ст. 1000 – 1009 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір доручення про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується, представляти
інтереси Довірителя перед оператором газотранспортної системи – Товариством з
обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України», для
чого Повіреному надається право доступу до інформаційної платформи оператора
газотранспортної системи та право вчиняти від імені та за дорученням Довірителя
наступні юридично значущі дії на відповідній інформаційній платформі у
відповідності та з урахуванням вимог Кодексу газотранспортної системи, зокрема:
- звертатися до оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від нього
інформацію про наявність у Довірителя діючого договору транспортування природного
газу, відсутність підстав для припинення надання оператором газотранспортної
системи послуг за договором транспортування природного газу;
- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після
набуття/відчуження Довірителем права власності на такий обсяг (об’єм) природного
газу на торговій платформі Повіреного за договором купівлі-продажу біржового товару
(або іншою цивільно-правовою угодою);
1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується
сплатити Повіреному винагороду згідно з Тарифами на послуги товарної біржі
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА».
2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ
2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за
цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
2.1.1.
негайно після набуття чинності цим Договором видати представнику
(представникам) Повіреного довіреність на вчинення юридичних дій,
визначених у п. 1.1. цього Договору, за типовою формою відповідної
довіреності, що є Додатком № 1 до Договору доручення щодо представлення
інтересів перед оператором газотранспортної системи, який є Додатком № 2
до РЕГЛАМЕНТу біржової торгівлі природним газом, з використанням

торгової платформи товарної біржі Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА».
2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним
доручення Довірителя за цим Договором, зокрема вчасно та в повному обсязі
виплатити Повіреному належну йому плату відповідно до умов п.1.2. цього
Договору.
2.1.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням
цього Договору доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього
Договору).
2.1.3.
3. 3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО
3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
3.1.1. вчиняти юридичні дії, визначені у п. 1.1. цього Договору та у відповідній
довіреності, що буде видана Довірителем представникам Повіреного у зв’язку
з укладанням цього Договору, у передбаченому порядку, правовими актами
Повіреного, розміщеними на офіційному;
3.1.2.
повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, відомості про хід
виконання Повіреним доручення Довірителя за цим Договором;
3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору
до моменту виконання (та/або завершення строку дії) доручення Довірителя
повернути Довірителеві видану(-і) ним довіреність(-ості), строк якої(яких) не
закінчився;
3.1.4.
передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення
Довірителя за цим Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього
Договору).
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з
її вини (умислу чи необережності).
4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо
належного виконання цього Договору.
4.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані
таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів
щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання
своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла
настанню або збільшенню збитків.
4.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від
обов'язку відшкодувати на вимогу іншої Сторони збитки (реальні збитки та (або)
упущену вигоду), завдані порушенням Договору, у повному обсязі, а
відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої
Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору,
не звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше
прямо не передбачено чинним законодавством України.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного законодавства України.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) та діє з_________;
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього
Договору, та закінчується «______» _______________ 202____ р. Строк договору
закінчується раніше, якщо надано іншій юридичній особі право на провадження
діяльності з транспортування природного газу.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від завершення виконання
зобов’язань Сторонами за ним та від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які
оформлюються договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього
Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього
Договору (якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками (у разі наявності), якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України). Договори
про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є його
невід'ємними частинами.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому
числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або
порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами
чинного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути
застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності,
розумності та справедливості.
7.2. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні
зобов’язань за цим Договором керуватися внутрішніми документами Повіреного,
розміщеними на офіційному веб-сайті.
7.3.
Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним,
листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією
із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження
цього із іншою Стороною.
7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

7.7.

ДОВІРИТЕЛЬ

ПОВІРЕНИЙ

ПІДПИСИ СТОРІН
______________/__________
_/

______________/________
___/

Додаток № 1
до Договору доручення
ДОВІРЕНІСТЬ

______________(найменування / ПІБ суб'єкта ринку природного газу) ______________, в особі
_______________(посада, ПІБ)__________________________, який/яка діє на підставі
_______________(назва та дата документу)_______________, керуючись нормами чинного
законодавства України, уповноважує ____________________(ПІБ, посада)___________________
________________(серія, № паспорта громадянина України, ким та коли видано) _________________
представляти інтереси _____________(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)__________
перед Оператором ГТС – ___ «____________________», для чого йому(їй) від імені
_____(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)____ надається право доступу до інформаційної
платформи Оператора газотранспортної системи та право вчиняти від імені та за дорученням
________(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу) ________ наступні юридично значущі дії на
вказаній інформаційній платформі, відповідно та з урахуванням вимог Кодексу
газотранспортної системи:
- звертатися до Оператора ГТС із запитом та отримувати від нього інформацію про взаємодію
та надання послуг з інформаційного забезпечення біржових торгів, а саме:
- щодо чинного договору транспортування природного газу між замовником послуг
транспортування та Оператором ГТС;
- щодо наявності у замовника послуг транспортування права подавати торгові сповіщення;
- щодо наявності обмежень та/або обтяжень, про які відповідно до законодавства
поінформований Оператор ГТС, на природний газ замовників послуг транспортуванняу
відповідному обсязі;
- щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості замовників послуг транспортування
перед Оператором ГТС;
- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після
набуття/відчуження ______(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)______ права власності на
такий обсяг природного газу на ______(найменування торгової платформи) ______за договором
купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою).
- підписувати та надавати оператору ГТС інформацію про серійний номер (серійні номери)
кваліфікованого електронного підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) цією
довіреністю, в тому числі про зміни такої інформації.

Зразок підпису особи (осіб), уповноваженої (них) цією довіреністю:
__________________________________________________

Ця довіреність вчинена _____(число, місяць, рік видачі довіреності)_____ ______________та діє з
______(число, місяць, рік видачі довіреності)______.
Ця довіреність є чинною по ______(число, місяць, рік)______.

Додаток № 2.1
до РЕГЛАМЕНТу
біржової торгівлі природним газом

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №_______

м. Київ

«_______» ____________ 202_ р.

______________________________________________________ (далі – Довіритель), в особі
_________________________________________________________яка(-ий) діє на підставі
__________________________________________________, з однієї сторони, та Приватне
акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА» (далі –
Повірений), в особі ____________________________________________________ яка(-ий) діє на
підставі ________________________________________________, з іншої сторони, (в
подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами
ст.ст. 1000 – 1009 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір доручення про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується, представляти
інтереси Довірителя перед оператором газосховищ – АТ “Укртрансгаз”, для чого
Повіреному надається право доступу до інформаційної платформи оператора
газосховища та право вчиняти від імені та за дорученням Довірителя наступні
юридично значущі дії на відповідній інформаційній платформі у відповідності та з
урахуванням вимог Кодексу газосховищ, зокрема:
- звертатись щодо чинного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу між
замовником послуг зберігання та Оператором газосховищ;
- звертатись щодо наявних обсягів природного газу, що обліковуються на рахунку зберігання
замовника (не перебувають під обтяженнями та обмеженнями (у т.ч. арештом)) та митного
режиму його зберігання;
- щодо вільного робочого обсягу зберігання на відповідну газову добу (D);
- звертатись щодо наявності у замовника послуг зберігання права подавати торгові сповіщення;

- звертатись щодо наявності обмежень та/або обтяжень, про які відповідно до законодавства
поінформований Оператор газосховищ, на природний газ замовників послуг зберігання у
відповідному обсязі;
- звертатись щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості замовників послуг
зберігання перед Оператором газосховищ;
- щодо наявності розподілених робочих обсягів природного газу у замовників послуг зберігання
за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.
- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після
набуття/відчуження права власності на такий обсяг природного газу на за договором купівліпродажу природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою).
- підписувати та надавати оператору газосховищ інформацію про серійний номер (серійні
номери) кваліфікованого електронного підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених)
цією довіреністю, в тому числі про зміни такої інформації.

1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується
сплатити Повіреному винагороду згідно з Тарифами на послуги товарної біржі
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА
ВАЛЮТНА БІРЖА».
2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ
2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за
цим Договором бере на себе наступні обов'язки:
2.1.1.
негайно після набуття чинності цим Договором видати представнику
(представникам) Повіреного довіреність на вчинення юридичних дій,
визначених у п. 1.1. цього Договору, за типовою формою відповідної
довіреності, що є Додатком № 1, 2 до Договору доручення щодо
представлення інтересів перед оператором Оператором газосховищ, який є
Додатком № 1 до РЕГЛАМЕНТу біржової торгівлі природним газом, з
використанням торгової платформи товарної біржі Приватного акціонерного
товариства «УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА».
2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним
доручення Довірителя за цим Договором, зокрема вчасно та в повному обсязі
виплатити Повіреному належну йому плату відповідно до умов п.1.2. цього
Договору.
2.1.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням
цього Договору доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього
Договору).
3. 3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО
3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

вчиняти юридичні дії, визначені у п. 1.1. цього Договору та у відповідній
довіреності, що буде видана Довірителем представникам Повіреного у зв’язку
з укладанням цього Договору, у передбаченому порядку, правовими актами
Повіреного, розміщеними на офіційному;
3.1.2.
повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, відомості про хід
виконання Повіреним доручення Довірителя за цим Договором;
3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору
до моменту виконання (та/або завершення строку дії) доручення Довірителя
повернути Довірителеві видану(-і) ним довіреність(-ості), строк якої(яких) не
закінчився;
3.1.4.
передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення
Довірителя за цим Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього
Договору).
3.1.1.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з
її вини (умислу чи необережності).
4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо
належного виконання цього Договору.
4.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані
таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів
щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання
своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла
настанню або збільшенню збитків.
4.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні
законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від
обов'язку відшкодувати на вимогу іншої Сторони збитки (реальні збитки та (або)
упущену вигоду), завдані порушенням Договору, у повному обсязі, а
відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої
Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
4.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору,
не звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше
прямо не передбачено чинним законодавством України.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного законодавства України.
6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) та діє з_________;
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього
Договору, та закінчується «______» _______________ 202____ р. Строк договору
закінчується раніше, якщо надано іншій юридичній особі право на провадження
діяльності з транспортування природного газу.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від завершення виконання
зобов’язань Сторонами за ним та від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які
оформлюються договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього
Договору.
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього
Договору (якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками (у разі наявності), якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України). Договори
про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є його
невід'ємними частинами.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому
числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або
порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами
чинного законодавства України. До вищезазначених правовідносин можуть бути
застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності,
розумності та справедливості.
7.2. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні
зобов’язань за цим Договором керуватися внутрішніми документами Повіреного,
розміщеними на офіційному веб-сайті.
7.3.
Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним,
листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією
із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження
цього із іншою Стороною.
7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).
7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Додаток № 1
до Договору доручення
ДОВІРЕНІСТЬ

______________(найменування / ПІБ суб'єкта ринку природного газу) ______________, в особі
_______________(посада, ПІБ)__________________________, який/яка діє на підставі
_______________(назва та дата документу)_______________, керуючись нормами чинного
законодавства України, уповноважує ____________________(ПІБ, посада)___________________
________________(серія, № паспорта громадянина України, ким та коли видано)_________________
представляти інтереси _____________(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)__________
перед Оператором газосховищ – АТ «Укртрансгаз», для чого йому(їй) від імені
_____(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)____ надається право доступу до інформаційної
платформи Оператора газосховищ – АТ «Укртрансгаз» та право вчиняти від імені та за
дорученням ________(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)________ наступні юридично
значущі дії на вказаній інформаційній платформі, відповідно та з урахуванням вимог Кодексу
газосховищ:
- звертатися до Оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про
взаємодію та надання послуг з інформаційного забезпечення біржових торгів, а саме:
- щодо чинного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу між замовником
послуг зберігання та Оператором газосховищ;
- щодо наявних обсягів природного газу, що обліковуються на рахунку зберігання замовника
(не перебувають під обтяженнями та обмеженнями (у т.ч. арештом)) та митного режиму його
зберігання;
- щодо вільного робочого обсягу зберігання на відповідну газову добу (D);
- щодо наявності у замовника послуг зберігання права подавати торгові сповіщення;
- щодо наявності обмежень та/або обтяжень, про які відповідно до законодавства
поінформований Оператор газосховищ, на природний газ замовників послуг зберігання у
відповідному обсязі;
- щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості замовників послуг зберігання перед
Оператором газосховищ;
- щодо наявності розподілених робочих обсягів природного газу у замовників послуг зберігання
за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після
набуття/відчуження ______(найменування/ПІБ суб'єкта ринку природного газу)______ права власності на
такий обсяг природного газу на ______(найменування торгової платформи) ______за договором
купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою).
- підписувати та надавати оператору газосховищ інформацію про серійний номер (серійні
номери) кваліфікованого електронного підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених)
цією довіреністю, в тому числі про зміни такої інформації.
Зразок підпису особи (осіб), уповноваженої (них) цією довіреністю:
__________________________________________________

Ця довіреність вчинена _____(число, місяць, рік видачі довіреності)_____ ______________та діє з
______(число, місяць, рік видачі довіреності)______.
Ця довіреність є чинною по ______(число, місяць, рік)______.

Посада
підпис ініціали

Стандартизовані інструменти (кодифікація)
Пункт/базис:
VTP - Virtual Trading Point
UGS - Underground Gas Storage
Ресурс/Термін передачі/Строк постачання:
D1 - (Day + 1) протягом наступної доби
M0 - (Month + 0) протягом поточного місяця
M1 - (Month + 1) протягом наступного місяця
M2 - (Month + 2) протягом наступного після наступного місяця
Умови оплати:
P100 - 100% передплата
P20/80d10 - 20% передплата + 80% постоплата до 10 днів
P20/80d45 - 20% передплата + 80% постоплата до 45 днів
A100 -100% післяплата протягом 1 доби після передачі ресурсу
Для усіх типів застосовується можливість надання банківської гарантії:
G
Формат тікера:
{базис}-{ресурс}-{оплата}- [G]
Перелік тікерів:
01) UGS-M0-P100
02) VTP-M0-P100
03) UGS-M1-P100
04) VTP-M1-P100
05) UGS-M2-P100
06) VTP-M2-P100
07) UGS-M1-A100
08) VTP-M1-A100

Специфікація стандартизованих інструментів за умови, що торги відбуваються
не пізніше 27 квітня 2022 року . Приклади :

1

Назва інструменту

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

підземні сховища ПАТ "Укртрансгаз"

5

Ресурс

квітень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

ПСГ

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

квітень 2022 (передплата 100%)

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до [d+3].04.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними обсягами,
на підставі добової заявки покупця, в межах
загального договірного обсягу.

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

де d - день торгів.

1) UGS-M0-P100

1

Назва інструменту

2) VTP-M0-P100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

віртуальна торгова точка

5

Ресурс

квітень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

VTP

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

квітень 2022 (передплата 100%)

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до [d+3].01.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними обсягами,
на підставі добової заявки покупця, в межах
загального договірного обсягу

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

де d - день торгів.

1

Назва інструменту

3) UGS-M1-P100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

підземні сховища ПАТ "Укртрансгаз"

5

Ресурс

травень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

ПСГ

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

травень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до 30.04.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними
обсягами, на підставі добової заявки
покупця, в межах загального договірного
обсягу

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

1

Назва інструменту

4) VTP-M1-P100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

віртуальна торгова точка

5

Ресурс

травень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

VTP

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТгарант
С)

8

Строк постачання з

травень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до 30.04.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними обсягами, на
підставі добової заявки покупця, в межах
загального договірного обсягу.

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

1

Назва інструменту

5) UGS-M2-P100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

підземні сховища ПАТ "Укртрансгаз"

5

Ресурс

червень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

ПСГ

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

червень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до 15.03.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними
обсягами, на підставі добової заявки
покупця, в межах загального договірного
обсягу.

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

1

Назва інструменту

6) VTP-M2-P100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

віртуальна торгова точка

5

Ресурс

червень 2022 (передплата 100%)

6

Пункт

VTP

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

червень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% передплата до 15.03.2022

17

Додаткові умови

Можлива поставка нерівномірними
обсягами, на підставі добової заявки
покупця, в межах загального договірного
обсягу.

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

1

Назва інструменту

7) UGS-M2-A100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

підземні сховища ПАТ "Укртрансгаз"

5

Ресурс

червень 2022 (післяплата 100%)

6

Пункт

ПСГ

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

червень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% післяплата на наступний день після
фактичної поставки товару нерівномірними
обсягами, на підставі добової заявки покупця,
в межах загального договірного обсягу.

17

Додаткові умови

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

1

Назва інструменту

8) VTP-M2-A100

2

Продавець

ГПК НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ, ТОВ

3

Товар

Природний газ

4

Базис

віртуальна торгова точка

5

Ресурс

червень 2022 (післяплата 100%)

6

Пункт

VTP

7

Умови транспортування

газотранспортна система України (ГТС)

8

Строк постачання з

червень 2022

9

Кількість лотів

5

10

В лоті, тис.м.куб.

10

11

Загальний обсяг, тис.м.куб.

50

12

Стартова ціна, грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

13

Ціна застави (гарантійного
забезпечення), грн./тис.м.куб. у
т.ч. ПДВ

42 600.00

14

Стартова вартість одного лоту,
грн. у т.ч. ПДВ

426 000.00

15

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

2 130 000.00

16

Умови оплати

100% післяплата на наступний день після
фактичної поставки товару нерівномірними
обсягами, на підставі добової заявки покупця,
в межах загального договірного обсягу.

17

Додаткові умови

18

Документи

рамковий договір
індивідуальний договір
необхідні документи

