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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регламент організації та проведення спеціалізованих аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі − Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа» (далі − Регламент) розроблений відповідно до п.п. 1 п. 13 Порядку організації
та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і
скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 570 (далі
− Порядок), Правил біржової торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа» (далі − Правила), інших нормативних документів Товариства з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа», чинного законодавства України та визначає механізм
організації та проведення електронних біржових торгів у формі спеціалізованих аукціонів в електронній
торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі − аукціони).
1.2. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників аукціонів.
1.3. Загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів здійснюється Аукціонним
комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі −
Аукціонний комітет).
1.4. Регламент розроблений Товарною біржею «Українська енергетична біржа», правонаступником якої є
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі − Біржа), та відповідно до
п.п. 2 п. 6. Порядку затверджується Аукціонним комітетом.
1.5. Усі поняття і терміни, що використовуються в даному Регламенті, застосовуються відповідно до Порядку
та Правил.
1.6. Термін «електронний цифровий підпис», що використовується в даному Регламенті, застосовується у
значенні кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі
послуги».
1.7. Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його розроблення і
затвердження. Усі додатки до Регламенту є його складовою і невід'ємною частиною.
1.8. Біржа доводить до відома Регламент, зміни та доповнення до нього за допомогою їх розміщення на
офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Біржа може використовувати також
інші способи інформування.
2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ
2.1. Предметом аукціонів є скраплений газ − газ вуглеводневий, отриманий у результаті нафтогазопереробки.
2.2. Обсяги скрапленого газу, які передбачається продавати на аукціоні, повинні відповідати паспортним
характеристикам за встановленою класифікацією та бути підтверджені сертифікатами відповідності.
2.3. Аукціони проводяться за допомогою Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» (далі
– ПП БЕТС).
2.4. Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://bets.ueex.com.ua.
2.5. Робота ПП БЕТС налагоджена українською, російською та англійською мовами.
2.6. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
− добросовісна конкуренція;
− відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;
− недискримінація учасників аукціону;
− об'єктивність та неупередженість;
- запобігання корупційним діям і зловживанням.
2.7. Ціна 1 (однієї) тонни скрапленого газу, вартість лота, що зазначаються в заявках на участь в аукціоні,
встановлюються з урахуванням податку на додану вартість.
3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ
3.1. Процес аукціону в ПП БЕТС поділяється на такі періоди:
- Реєстрація заявок − період подачі заявок на участь в аукціоні, який починається з моменту створення
(відкриття) торгової сесії згідно з п. 6.7. Регламенту та закінчується о 18:00 робочого дня, що передує дню
проведення аукціону;
- Реєстрація учасників − період реєстрації учасників аукціону, який починається за 1 (одну) годину та
закінчується за 10 (десять) хвилин до початку аукціону;
- Торги − період проведення аукціону, який починається в оприлюднені на сайті Біржі дату і час, та закінчується
після реалізації виставлених на аукціон лотів, але не пізніше, ніж у визначений умовами торгової сесії та
оприлюднений на сайті Біржі час; якщо у визначений умовами торгової сесії час завершення торгів по якійсь з
позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів, по
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якому відбуваються торги; Адміністратор ПП БЕТС може продовжити період торгів на вказаний в повідомленні,
яке відображається в ПП БЕТС, час;
- Підписання свідоцтв − період підписання аукціонних свідоцтв електронним цифровим підписом, який
розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується у визначений умовами торгової сесії час.
3.2. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи у ПП БЕТС,
необхідно виконання мінімальних вимог до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет,
визначених на сайті Біржі (www.ueex.com.ua).
3.3. Учаснику аукціону забороняється:
3.3.1. Допускати до автоматизованого робочого місця не акредитованих на Біржі в якості брокерів осіб.
3.3.2. Розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з роботою
ПП БЕТС, що становить комерційну таємницю.
3.3.3. Здійснювати дії, спрямовані на:
- отримання відомостей з ПП БЕТС, що не пов'язані безпосередньо з учасником аукціону;
- підключення до ПП БЕТС з використанням чужого логіну та паролю або методом підбору чужого логіну та
паролю;
- використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище
операційної системи серверів ПП БЕТС;
- несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Біржі (злом, атака тощо)
або на дискредитацію Біржі;
- здійснення інших дій, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ПП БЕТС.
3.4. Учасник аукціону повинен вживати всіх заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати
функціонуванню програмно-технічного комплексу автоматизованого робочого місця та ПП БЕТС, таких як:
забезпечення надійного антивірусного захисту робочого місця та невтручання в роботу системи сторонніх осіб
з робочого місця учасника аукціону, та негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть
перешкоджати функціонуванню ПП БЕТС.
3.5. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС або обмежити (повністю або
частково) повноваження учасника аукціону з доступу до ПП БЕТС у випадку порушення учасником аукціону
Порядку, Правил, Регламенту, в разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника аукціону до
ПП БЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ПП БЕТС та/або Біржі.
Відновлення технічного доступу учасника аукціону до ПП БЕТС здійснюється тільки після врегулювання
ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли призупинення доступу до ПП БЕТС стало
наслідком таких збоїв.
3.6. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС з моменту призупинення
членства учасника аукціону на Біржі або зупинення його права на участь в аукціонах як учасника аукціону на
Біржі.
4. УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ
4.1. Учасниками аукціонів є Аукціонний комітет, продавці та покупці скрапленого газу.
4.2. До участі в аукціонах учасники допускаються відповідно до Порядку, а також Закону України «Протоварну
біржу» як постійні члени Біржі або як непостійні члени Біржі, акредитовані Біржею відповідно до Положення
про надання в оренду біржових місць на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа», за умови дотримання ними кваліфікаційних вимог до учасників аукціону з
метою зниження рівня спекулятивних намірів згідно з чинним законодавством України.
4.3. Непостійні члени Біржі приймають участь в аукціонах через свого представника (брокера). Кількість
брокерів не обмежена. Постійний член Біржі має право приймати участь у аукціонах особисто або через свого
представника (брокера). Учасник аукціонів несе відповідальність за помилки, здійснені його брокером при
формуванні та/або подачі, та/або відкликанні (знятті), та/або зміні параметрів заявок, включаючи помилки,
здійснені через незнання, недосвідченість, а також з будь-яких інших причин. Помилково сформовані та/або
подані заявки на участь в аукціоні беруть участь в аукціонах на загальних підставах у відповідності з цим
Регламентом. Помилково подані пропозиції (в т.ч. зустрічні) беруть участь в аукціонах на загальних підставах у
відповідності з цим Регламентом.
4.4. Продавцями скрапленого газу на аукціоні виступають підприємства, частка держави у статутному капіталі
яких становить 50 (п’ятдесят) відсотків і більше, господарські товариства, 50 (п’ятдесят) відсотків і більше акцій
(часток, паїв) яких належить до статутного капіталу інших господарських товариств, акціонером яких є
держава, що володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії
таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу
зазначених підприємств, товариств, дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 (п’ятдесят)
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відсотків і більше загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені договорами про
спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.
4.5. Покупцями на аукціоні виступають спеціалізовані суб'єкти господарювання, які мають намір придбати
скраплений газ відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, а також подали Біржі в
повному обсязі аукціонну документацію та відповідають п. 4.2. даного Регламенту.
4.6. Покупцями на спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу для потреб населення є
спеціалізовані суб'єкти господарювання, що отримали дозвіл на початок виконання робіт підвищеної
небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і
реалізують такий скраплений газ виключно населенню через власні або орендовані майнові об'єкти (крім
автомобільних газозаправних станцій) та відповідають вимогам безпечної експлуатації газонаповнювальних
станцій, газонаповнювальних пунктів, проміжних складів балонів, спеціалізованих магазинів із продажу
зрідженого вуглеводневого газу та пунктів обміну балонів.
5. ПОРЯДОК ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ ДО АУКЦІОНІВ
5.1. Підставою для допуску продавців та покупців до аукціонів в якості учасників аукціонів, що проводяться
на Біржі, є рішення Аукціонного комітету, оформлене відповідним протоколом.
5.2. Суб'єкти господарювання, які бажають брати участь в аукціонах в якості покупців до 18:00 годиниробочого
дня, що передує дню проведення аукціону, повинні:
1) набути статусу непостійного члена Біржі відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць
на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», уклавши з
постійним членом Біржі Договір оренди біржового місця;
2) отримати на Біржі логін та пароль доступу до ПП БЕТС;
3) забезпечити проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС особою (особами), що буде (будуть)
виконувати функції брокера непостійного члена біржі (брокерської контори);
4) укласти з Біржею Договір про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів в електронній торговій
системі (Додаток 1 до даного Регламенту);
5) подати аукціонну документацію в порядку, визначеному розділом 8 Регламенту.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
6.1. Спеціалізовані аукціони проводяться окремо згідно з затвердженим Аукціонним комітетом графіком.
6.1.1. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 10 (десятого) числа місяця, в якому
проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для
потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.
6.1.2. Біржа узагальнює зазначену інформацію, вказану в п. 6.1.1. даного Регламенту, та подає її протягом 1
(одного) робочого дня Аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації скрапленого газу на
спеціалізованих аукціонах.
6.1.3. Продавці скрапленого газу для потреб населення подають щомісяця до 15 (п’ятнадцятого) числа
аукціонному комітету інформацію про весь обсяг скрапленого газу, який планується виробити в наступному
місяці.
6.1.4. Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом 2 (двох) днів після надходження
останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують пропозицію з продажу
скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні, та подають її Аукціонному комітетові.
6.1.5. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі за 3 (три) робочих дні до проведення
спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на
попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією для узагальнення та
подання інформації аукціонному комітетові.
6.1.6. Граничний обсяг скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих аукціонах, не може
перевищувати 4000 (чотири тисячі) тонн на місяць.
6.2. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів (у
разі проведення додаткового аукціону – за 4 (чотири) робочих дні) до дня проведення аукціону (Додаток 2 до
даного Регламенту) Аукціонному комітету заявки на проведення аукціону, які ним схвалюються або
відхиляються.
6.3. До заявки на проведення аукціону додаються:
1) документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів скрапленого газу, або розрахунки, які
підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для забезпечення постачання
заявлених товарів на відповідну дату;
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2) проект договору купівлі-продажу;
3) відомості про умови транспортування скрапленого газу з використанням трубопровідної системи,
залізничного та автомобільного транспорту відповідно до визначеного базису поставки та рівних умов доступу
для всіх покупців до ресурсу скрапленого газу. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування
визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу;
4) документи, що підтверджують якісні характеристики товару.
6.4. Скраплений газ виставляється на аукціон у вигляді лотів, формування яких здійснюється продавцем з
урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик, визначених у заявках на проведення аукціону.
6.5. Аукціонний комітет розглядає подані заявки на проведення аукціону, перевіряє їх на відповідність
вимогам Порядку та, в разі схвалення, передає їх Біржі разом з інформацією про розмір затвердженої стартової
ціни на аукціоні та відповідною копією протоколу засідання Аукціонного комітету не пізніше ніж за 4 (чотири)
робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону – за 3 (три) робочі дні) до дня проведення аукціону.
6.6. Якщо факт зазначеного неузгодження виявлено Аукціонним комітетом під час проведення аукціону,
результати аукціону анулюються.
6.7. Адміністратор ПП БЕТС в день отримання Біржею від Аукціонного комітету копії протоколу засідання
Аукціонного комітету відкриває в ПП БЕТС торгову сесію та будь-яким зручним способом (факсимільним
зв'язком, електронною поштою або телефонним зв'язком) інформує про це продавця.
6.8. Після повідомлення Адміністратора ПП БЕТС про відкриття торгової сесії, продавець в той же день
повинен подати в ПП БЕТС заявки у формі позицій на продаж скрапленого газу.
6.9. Продавець подає в ПП БЕТС схвалені Аукціонним комітетом згідно з п. 6.4. Регламенту заявки у формі
позицій на продаж скрапленого газу, які складаються з визначеної в заявці на проведення аукціону кількості
лотів. Кожній позиції в ПП БЕТС присвоюється унікальний номер (номер позиції).
7. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
7.1. Біржа розміщує оголошення про проведення аукціону на веб-сайті Біржі (www.ueex.com.ua) не пізніше ніж
за 3 (три) робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону – 2 (два) робочі дні) до дня проведення
аукціону.
7.2. Оголошення містить відомості про:
1) аукціонний бюлетень (Додаток 3 до даного Регламенту), що містить інформацію про найменування
родовища, обсяг, стартову ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види
договорів;
2) форму аукціону (в системі), порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до
18:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону);
3) перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;
4) час та місце проведення аукціону;
5) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи Біржі;
6) розмір гарантійного внеску (5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі з урахуванням податку на
додану вартість) та порядок його сплати (згідно сформованих в ПП БЕТС рахунків-фактури з зазначенням не
менш ніж двох рахунків Біржі, відкритих у різних банках).
8. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ПОКУПЦЯМИ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ
8.1. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають Біржі за 3 (три) робочих дні до проведення
спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрямки реалізації скрапленого газу згідно з п. 6.1.5. даного
Регламенту.
8.2. Для участі в аукціоні, покупець подає заявки на участь в аукціоні по позиціям, які його зацікавили.
8.3. Для подачі заявок на участь в аукціоні, учасник аукціону має здійснити вхід до ПП БЕТС в період подачі
заявок на участь в аукціоні, використовуючи свій особистий логін і пароль, та за допомогою електронного
цифрового підпису (електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону України «Про електронний
цифровий підпис») підтвердити, що всі його дії в ПП БЕТС будуть підписані його електронним цифровим
підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого вибрати
необхідну торгову сесію.
8.4. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір 1 (одного) лота.
8.5. Введена в ПП БЕТС, але не підписана електронним цифровим підписом заявка на участь в аукціоні, у будьякий момент періоду подачі заявок на участь в аукціоні може бути відредагована або відкликана (знята).
8.6. Введена в ПП БЕТС заявка на участь в аукціоні до закінчення періоду подачі заявок на участь в аукціоні
має бути підписана електронним цифровим підписом.
8.7. Заявки на участь в аукціоні можуть бути відкликані (зняті):
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8.7.1. До моменту підписання покупцем заявки на участь в аукціоні електронним цифровим підписом −
самостійно у ПП БЕТС.
8.7.2. У разі підписання заявки на участь в аукціоні електронним цифровим підписом, до моменту закінчення
періоду подачі заявок на участь в аукціоні − за письмовою заявою покупця Адміністратору ПП БЕТС, переданою
будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням
оригіналу поштою цінним листом. Покупець повідомляється про зняття його заявки на участь в аукціоні
Адміністратором ПП БЕТС будь-яким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною
поштою).
8.8. Покупець має право:
1) подати лише 1 (одну) заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;
2) придбати на аукціоні скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в
аукціоні, з урахуванням перерахованої таким покупцем суми гарантійного внеску;
3) відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання відповідно п.
8.5. а п. 8.7. даного Регламенту.
8.9. Покупець − учасник спеціалізованого аукціону має право подати заявку на участь у спеціалізованому
аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні, з
визначенням обсягу споживання скрапленого газу, необхідного для повного задоволення потреб населення
регіону, якому він постачає скраплений газ, відповідно до обсягів потреби скрапленого газу, зазначених у
довідці, поданій згідно п. 6.1.5. даного Регламенту.
8.10. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення
аукціону на веб-сайті Біржі (www.ueex.com.ua).
8.11. Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні в ПП БЕТС і подає їх перелік Аукціонному комітету.
8.12. Аукціонний комітет розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні та надає Біржі копію
відповідного протоколу засідання Аукціонного комітету не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку аукціону.
8.13. З метою забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у покупців згідно з поданою заявкою на
участь в аукціоні, встановлюється гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу
закупівлі, що сплачується згідно сформованих в ПП БЕТС рахунків-фактур на один з рахунків Біржі:
1) № UA043006140000026008500390470 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку 300614, код ЄДРПОУ
37027819;
2) № UA403004650000026005300394670 в АТ «Ощадбанк», код банку 300465, код ЄДРПОУ 37027819.
8.14. Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу: «Гарантійний
внесок для участі в аукціоні
від « »
20 р.
».
9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ АУКЦІОНУ
9.1. Участь в аукціоні можуть брати покупці, які в установлений строк подали заявки на участь аукціоні та
заявки яких були схвалені Аукціонним комітетом. До аукціону допускаються учасники, які виконали всі вимоги,
що до них ставилися, та пройшли обов'язкову реєстрацію.
9.2. У день проведення аукціону Біржа реєструє учасників в ПП БЕТС через ідентифікацію уповноважених осіб
(брокерів), які представляють покупців та продавців.
9.3. Для реєстрації в аукціоні учасники мають здійснити вхід до ПП БЕТС, використовуючи свій особистий логін
та пароль, та за допомогою електронного цифрового підпису підтвердити, що всі дії учасника в ПП БЕТСта
документи, сформовані в ПП БЕТС за результатами або на виконання таких дій, будуть підписані його
електронним цифровим підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства України,
після чого вибрати необхідну торгову сесію пройти (підтвердити) реєстрацію в ній.
9.4. Реєстрація починається за 1 (одну) годину та закінчується за 10 (десять) хвилин до початку аукціону.
Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються.
9.5. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також відомості, що
містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не підлягають розголошенню до
опублікування результатів аукціону, крім випадків, установлених законом.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
10.1. Для проведення аукціону Біржа призначає Адміністратора.
10.2. Аукціон розпочинається в оприлюднені на сайті Біржі дату і час в ПП БЕТС у мережі Інтернет з
віддаленим доступом та закінчуються реєстрацією аукціонних свідоцтв.
10.3. Учасник аукціону, який під час аукціону тимчасово залишає своє автоматизоване робоче місце,
зобов'язаний вийти з ПП БЕТС. В іншому випадку він несе повну відповідальність за всі дії, вчинені від його
імені в ПП БЕТС за цей період.
6

10.4. Аукціон проводиться за всіма позиціями одночасно.
10.5. Лоти кожної з позицій торгуються послідовно. Кожний наступний ідентичний лот в позиції виставляється
на торги за ціною завершення торгів за попереднім лотом позиції.
10.6. Крок аукціону становить 10 (десять) гривень.
10.7. Протягом періоду торгів покупці можуть здійснювати купівлю за будь-якою із допущених позицій
продавців у межах внесеного ними гарантійного внеску.
10.8. Протягом періоду торгів покупцями подаються пропозиції про готовність купівлі 1 (одного) лота по
позиції на умовах продавця. Для заняття лідируючого положення (встановлення максимальної ціни по лоту,
на купівлю якого вже подана пропозиція іншим учасником), покупець повинен протягом часу очікування
кращої пропозиції збільшити поточну ціну по лоту на 1 (один) або більше кроків ціни.
10.9. Час очікування кращої пропозиції визначається Біржею та зазначається в оголошенні про проведення
аукціону.
10.10. ПП БЕТС фіксує факт укладання біржової угоди з тим покупцем, чия пропозиція була лідируюча
(найкраща за ціною чи єдина) на момент завершення часу очікування кращої пропозиції.
10.11. Учасник аукціону приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу до ПП БЕТС
по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованої пропускної здатності каналів зв'язку Інтернет
(затримки в передачі даних).
10.12. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника аукціону через розрив
зв'язку між комп'ютером учасника та сервером Біржі.
11. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУКЦІОНІВ
11.1. Учасники аукціону – сторони біржової угоди – можуть підписувати аукціонні свідоцтва електронним
цифровим підписом протягом періоду торгів після закінчення часу очікування кращої пропозиції та протягом
періоду підписання свідоцтв. Підписане учасниками аукціону аукціонне свідоцтво реєструється Біржею не
пізніше наступного за укладанням біржової угоди (підписанням електронним цифровим підписом аукціонного
свідоцтва) дня та після затвердження Аукціонним комітетом (підписується електронним цифровим підписом
уповноваженої особи Аукціонного комітету).
11.2. В період підписання свідоцтв в ПП БЕТС формуються протоколи проведення аукціону, аукціонні
свідоцтва (Додаток 4 до даного Регламенту), рахунки на оплату комісійного збору, які учасники можуть
переглядати і роздруковувати.
11.3. На підставі аукціонного свідоцтва покупець − переможець аукціону і продавець протягом 3 (трьох) днів
зобов'язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого продавець зобов'язаний поставити
скраплений газ відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець − прийняти
та оплатити їх. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладання договору купівліпродажу зміні не підлягають.
11.4. Реєстрація договорів купівлі-продажу здійснюється Біржею за умови надходження на рахунок Біржі від
покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, в повному обсязі комісійного збору, згідно п. 12.9. даного
Регламенту.
11.5. Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного свідоцтва або договору купівліпродажу у строк, визначений п. 11.3. даного Регламенту, результати аукціону щодо відповідних лотів за
рішенням Аукціонного комітету анулюються.
11.6. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і торгової сесії та
оприлюднює їх шляхом розміщення на власному веб-сайті. У разі, коли аукціони проводяться регулярно,
бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення аукціонного дня (торгової сесії).
11.7. Електронні документи, які формуються в ПП БЕТС, можуть бути відтворені у паперовій формі. Аукціонні
свідоцтва в паперовій та електронній формах, відповідно до Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг», мають однакову юридичну силу. Автентичність аукціонних свідоцтв може бути
підтверджена Біржею у паперовій формі з використанням печатки, а також штампу і аналогу власноручного
підпису (факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої
особи Біржі (за зразком згідно Додатку 5 до даного Регламенту).
12. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
12.1. Сума гарантійного внеску, внесена покупцем для участі в аукціоні, повертається йому протягом 2 (двох)
робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення Аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;
2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
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4) визнання аукціону таким, що не відбувся.
12.2. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, а перераховується продавцю в повному обсязі, у
разі, коли:
1) покупець став переможцем аукціону, в тому числі, в разі, коли він відмовився від підписання аукціонного
свідоцтва або від укладення договору купівлі-продажу;
2) покупець подав заявку на участь у аукціоні, але не зареєструвався в ПП БЕТС в визначений Регламентом
термін.
12.3. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного внеску,
перерахованого покупцем на рахунок Біржі, у порядку, встановленому цим Регламентом.
12.4. За результатами проведення аукціону на підставі аукціонних свідоцтв, що повністю оформлені,
розрахунки за гарантійним внеском здійснюються Біржею наступним чином:
1) якщо заявка на участь в аукціоні задоволена повністю, повна сума гарантійного внеску на підставі листарозпорядження продавця скрапленого газ перераховується продавцю, як часткова оплата за відповідним
зареєстрованим Біржею договором купівлі-продажу;
2) якщо заявка на участь в аукціоні задоволена частково, сума, що відповідає 5 (п’яти) відсоткам початкової
вартості придбаних лотів, на підставі листа-розпорядження продавця перераховується продавцю, як часткова
оплата за відповідним зареєстрованим Біржею договором купівлі-продажу, а залишок повертається покупцю.
12.5. Біржа перераховує гарантійний внесок на розрахунковий рахунок продавця з призначенням платежу:
«Перерахування гарантійного внеску
(назва покупця) згідно аукціону №, якийвідбувся
« »
20 року по договору №
від « »
20 року. Без урахування
ПДВ».
12.6. На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через Біржу.
12.7. Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання скрапленого газу після надходження коштів від
покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.
12.8. Кінцеві розрахунки за скраплений газ здійснюються безпосередньо між покупцем та продавцем за
відповідним договором купівлі-продажу з урахуванням суми гарантійного внеску.
12.9. Для відшкодування Біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які
підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі, визначеному у Договорі про
організацію та проведення аукціонів, що укладається між покупцем та Біржею, але не більше 0,1 (нуль цілих
одна десята) відсотка загальної вартості придбаних обсягів скрапленого газу.
12.10. Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість у відсотках від загальної
вартості придбаного обсягу скрапленого газу на підставі рахунку-фактури в строк, що не перевищує 3 (трьох)
днів з дня проведення аукціону, та є обов'язковою умовою реєстрації Біржею договору купівлі-продажу
скрапленого газу, укладеного між учасниками за результатами аукціону.
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день, додатковий спеціалізований
аукціон проводиться за рішенням аукціонного комітету в тому ж календарному місяці.
13.2. Якщо потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому аукціоні, була
задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні, нереалізовані обсяги газу
виставляються для реалізації на аукціоні, рішення про проведення якого приймає аукціонний комітет. Рівень
стартової ціни на скраплений газ на такому аукціоні визначається відповідно до положень п. 19 Порядку.
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Додаток 1
до Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

Договір №
про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів в електронній торговій системі
м. Київ

« »

20

року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа), в особі ____,
який діє на підставі
, з однієї сторони, та
(далі
–
Покупець),
в
особі
, який діє на підставі
, з іншої сторони, далі разом
Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Біржею послуг з організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення, що виставляється
на продаж спеціалізованими суб'єктами господарювання, згідно Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів в електронній торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення на
товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі —
Регламент), розробленого відповідно до п.п. 1 п. 13 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від16.10.2014 р. № 570 (далі — Порядок), рішень Аукціонного комітету з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі – Аукціонний комітет), Правил
біржової торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична
біржа» (далі – Правила), нормативних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа», чинного законодавства України.
1.2. Даний Договір є підставою для допуску Покупця до участі в спеціалізованих аукціонах в електронній
торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення (надалі – аукціон) в якості учасника
аукціонів.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Покупець зобов’язаний:
2.1.1. Дотримуватися вимог Регламенту, Порядку, Правил, інших нормативних документів товарної біржі
– Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та чинного законодавства
України.
2.1.2. Подавати Біржі до 10 (десятого) числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон,
інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги
закупівлі такого газу.
2.1.3. Подавати Біржі за 3 (три) робочих дні до проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та
напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що
погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією для узагальнення та подання інформації Аукціонному
комітетові.
2.1.4. Для участі в аукціонах вносити згідно сформованих в Програмному продукті «Біржова електронна
торгова система» (далі – ПП БЕТС) рахунків-фактур на один з рахунків Біржі гарантійні внески в розмірі 5 (п’ять)
відсотків заявленого обсягу закупівлі.
2.1.5. У разі визнання його переможцем аукціону, підписати аукціонне свідоцтво (аукціонні свідоцтва),
сплатити Біржі комісійний збір, укласти договір (договори) купівлі-продажу з продавцями, сплатити кошти за
придбаний на аукціоні скраплений газ, згідно укладеного (них) договору (договорів) купівлі-продажу.
2.2. Покупець має право:
2.2.1. Ознайомитися з лотами та їх характеристиками, що виставляються на аукціони.
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2.2.2. Отримати консультації у працівників Біржі щодо умов участі та проведення аукціонів.
2.2.3. Подавати лише 1 (одну) заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом.
2.2.4. Придбати на аукціоні скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці на
участь в аукціоні, з урахуванням перерахованої таким покупцем суми гарантійного внеску.
2.2.5. Подати заявку на участь у спеціалізованому аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного
на попередньому спеціалізованому аукціоні, з визначенням обсягу споживання скрапленого газу, необхідного
для повного задоволення потреб населення регіону, якому він постачає скраплений газ, відповідно до обсягів
потреби скрапленого газу, зазначених у довідці, поданій згідно п. 6.1.5. Регламенту.
2.2.6. Відкликати заявку на участь в спеціалізованому аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її
подання відповідно умов Регламенту.
2.3. Біржа зобов’язана:
2.3.1. Видати Покупцю Свідоцтво члена Біржі (непостійного), відповідно до Положення про надання в оренду
біржових місць на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична
біржа», присвоїти йому номер та надати право участі в аукціонах.
2.3.2. Видати логін (и) та пароль (і) доступу до ПП БЕТС особі (особам), яка (і) пройшла (ли) курс навчання
роботи в ПП БЕТС, акредитацію на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа» та буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).
2.3.3. У разі виконання всіх істотних умов даного Договору, приймати заявки на участь в аукціонах від
Покупця.
2.3.4. Зареєструвати належним чином оформлене аукціонне свідоцтво (аукціонні свідоцтва).
2.3.5. Зареєструвати договір купівлі-продажу за умови сплати Покупцем комісійного збору Біржі, згідно п.
3.4. даного Договору;
2.3.6. Повертати суму гарантійного внеску Покупцю протягом 2 (двох) робочих днів після виникнення
підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення Аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;
2) відкликання Покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
4) визнання аукціону таким, що не відбувся.
2.4. Біржа має право:
2.4.1. Призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС або обмежити (повністю або частково)
повноваження учасника аукціону з доступу до ПП БЕТС у випадку порушення учасником аукціону Порядку,
Правил, Регламенту, умов Договору оренди біржового місця, в разі виявлення спроб несанкціонованого
доступу з боку учасника аукціону до ПП БЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають
функціонуванню ПП БЕТС та/або Біржі. Відновлення технічного доступу учасника аукціону до ПП БЕТС
здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли
призупинення доступу до ПП БЕТС стало наслідком таких збоїв.
2.4.2. Призупинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС з моменту призупинення членства
учасника біржових торгів на Біржі або зупинення його права на участь в аукціонах як учасника аукціону на
Біржі.
3. Порядок розрахунків
3.1. Покупець, до подання на реєстрацію заявки на участь в аукціоні, вносить гарантійний внесок в розмірі 5
(п’ять) відсотків заявленого обсягу закупівлі, що сплачується згідно сформованого в ПП БЕТС рахунку- фактури.
3.2. Покупець, в разі визнання його переможцем аукціону, зобов'язаний сплатити кошти за придбаний на
аукціоні і скраплений газ на підставі укладеного з продавцем договору (договорів) купівлі-продажу.
3.3. Біржа перераховує гарантійний внесок по придбаних на аукціоні Покупцем лотах на розрахунковий
рахунок продавця протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання Біржею письмового підтвердження від
продавця про факт надходження коштів від Покупця на розрахунковий рахунок продавця за придбані на
аукціоні лоти.
3.4. Покупець, в разі визнання його переможцем аукціону, сплачує Біржі комісійний збір згідно рахункуфактури Біржі сформованого в ПП БЕТС в термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дня проведення
аукціону в розмірі визначеному Тарифами на послуги товарної біржі – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа», що оприлюднені на сайті Біржі (www.ueex.com.ua), та не
повинен бути більше ніж 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від загальної вартості придбаних обсягів
скрапленого газу.
4. Відповідальність Сторін
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4.1. Покупець, який не виконав умови п. 3.1. даного Договору, не допускається до участі в аукціоні.
4.2. У разі повного чи часткового невиконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
5. Термін дії Договору
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до закінчення строку оренди біржового
місця.
5.2. Цей Договір може бути розірваний достроково на наступних підставах:
- у випадку дострокового розірвання Договору оренди біржового місця;
- у випадку прийняття Аукціонним комітетом рішення про відсторонення Покупця від участі в наступних
аукціонах;
- у випадку припинення діяльності Біржі або припинення проведення аукціонів;
- у разі неодноразового порушення Покупцем умов цього Договору або Регламенту.
6. Заключні положення
6.1. Цей Договір є підставою для участі Покупця в біржових аукціонах в електронній торговій системі з
продажу скрапленого газу для потреб населення протягом усього строку дії цього Договору.
6.2. Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами та порядком продажу скрапленого газу для потреб
населення, пакетом документів на них, фізичними, юридичними та фінансовими сторонами його продажу,
умовами оплати, постачання та згоден на даних умовах брати участь у аукціонах та претензій до Біржі не має.
6.3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6.4. Цей Договір укладений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику кожній із Сторін.
7. Юридичні реквізити та підписи Сторін
Біржа

Покупець

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Адреса:
Реквізити:
в
код ЄДРПОУ
ІПН
,
Телефон:
E-mail:

(посада керівника)

Адреса:
Реквізити:
В

код ЄДРПОУ
ІПН
Телефон:
Е-mail:

М.П.

(ІБП)

(посада керівника)
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М.П.

(ІБП)

Додаток 2
до Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

№
від «

»

20

Аукціонному комітету
з продажу нафти сирої, газового
конденсату власного видобутку
і скрапленого газу

р.

ЗАЯВКА
на проведення аукціону
(найменування продавця)

на

аукціоні з продажу

, запланованому на

(біржовий/спеціалізований)

« »

20

(вид аукціону)

р., пропонує реалізувати

,
(вид товару та його паспортні характеристики за встановленою класифікацією)

загальним обсягом

тонн, ресурс

20

р. з
(найменування родовища/місце виробництва)

і з наступним розподілом по лотам:

Обсяг, що міститься в одному лоті,
тонн

Кількість лотів,
одиниць

Загальний обсяг,
тонн

Умови
транспортування

ВСЬОГО:
1. Умови постачання:
.
2. Місцезнаходження та реквізити продавця:
адреса:
код ЄДРПОУ:
;
індивідуальний податковий номер:
поточний рахунок
;
назва банку:
;
Код банку:
;
телефон:
;
електронна адреса:
.

;
;

3. Гарантія продавця:
Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на аукціоні обсяги
(вид товару)

не знаходяться під арештом, в заставі та необтяжені іншими зобов’язаннями.
4. Місце проведення аукціону:

.
(назва біржі)
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5. Форма проведення аукціону:

.
(аукціон у формі торгів «з голосу» або в електронній торговій системі)

З

Регламентом

(посада)

організації

та
проведення
ознайомлені, погоджуємося та зобов’язуємося виконувати.

(підпис)
м.п.

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Примітка: друкується на фірмовому бланку продавця.
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Додаток 3
до Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ПРОДАЖУ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
НА СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ
Позиція №

Вид:
Продавець
Товар
Марка/сорт/ресурс
Базис
Пункт
Умови транспортування
Строк постачання
Кількість лотів
В лоті, т
Загальний обсяг, т
Стартова ціна, грн./т у т.ч. ПДВ
Стартова вартість одного лоту грн. у т.ч. ПДВ
Загальна вартість, грн. у т.ч. ПДВ

Стан:

Детальніше
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Додаток 4
до Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

АУКЦІОННЕ СВІДОЦТВО №
На спеціалізованому аукціоні в електронній торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення
№ , що відбувся . .20_ року у м. Києві на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»:
Продавець №
:
продав, а
Покупець №
:
купив
товар:
, в кількості
(
) тонн, вартістю
(
) грн. (
гривень
копійок), в тому числі ПДВ, на умовах
постачання
, (умови транспортування:
).
Ціна
Загальна
№
Найменування
Обсяг, т
за 1 тонну
вартість
правочину
товару
(з ПДВ), грн.
(з ПДВ), грн.
Всього

Х

Х

1. Аукціон проведений на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа» відповідно до Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів в
електронній торговій системі з продажу скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі – Товариство
з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», згідно з Порядком організації та проведення
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570, Правилами біржової
торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»,
Протоколу №
проведенняаукціону №
та чинного
законодавства України.
2.
Аукціонне свідоцтво є підставою для укладання договору купівлі-продажу між Продавцем:
, код ЄДРПОУ
(юридична адреса) та
Покупцем:
, код ЄДРПОУ
(юридична адреса).
3. Строк поставки товару: з
року по
року.
4. Відповідно до Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів в електронній торговій
системі з продажу скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа», Продавець та Покупець зобов’язані протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня проведення аукціону укласти договір купівлі-продажу вказаного товару згідно з цим
аукціонним свідоцтвом, який підлягає реєстрації Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа».
5. Покупець сплачує Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» комісійний
збір за організацію та проведення аукціону сумі
грн. (
гривень копійок) в
тому числі ПДВ
грн. (
гривень
копійок) протягом 3
(трьох) банківських днів з моменту проведення (дня) аукціону.
6. Реєстрація договору купівлі-продажу здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа» лише за умови виконання п. 5 даного аукціонного свідоцтва.
7. Постачання скрапленого газу для потреб населення здійснюється з урахуванням податку на додану
вартість.
8. Додаткові відомості:
.
за Продавця

за Покупця
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(підпис)

(П. І. Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Уповноважена особа Аукціонного комітету
. .20_ року

(підпис)

(підпис)

(П. І. Б.)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
. .20_ року

(підпис)

(П.І.Б.)

16

(П.І.Б.)

Додаток 5
до Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів в електронній торговій системі з продажу
скрапленого газу для потреб населення на товарній біржі
– Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

ЗРАЗОК
АНАЛОГУ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ
(ФАКСИМІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МЕХАНІЧНОГО КОПІЮВАННЯ – ФАКСИМІЛЕ)
УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ БІРЖІ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА:

ЗРАЗОК

ШТАМПУ БІРЖІ:
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