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Відповідно до Протокольного рішення Біржового комітету ТБ «Українська 

енергетична біржа» № 880 від 19 січня 2021  року по напрямку «Вугільна 

продукція» прийнято наступні рішення: 

 

1. Встановити доступ до електронних біржових торгів за напрямком «Вугільна  

продукція» державним підприємствам без внесення такими заявниками на поточний 

(банківський) рахунок Біржі гарантованого залишку коштів в розмірі 10 000 (десять 

тисяч) гривень. 

2. Встановити за напрямком «Вугільна продукція» наступний розмір гарантійного  

внеску: 10 гривень з тонни.   

3. Надати дозвіл допуску до електронних біржових торгів по секції «Вугільна продукція» 

на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» державних підприємств без 

внесення гарантійного внеску на підставі їх офіційного листа або гарантійного листа. 

4. Встановити, що учасники електронних біржових торгів за напрямком «Вугільна 

продукція» сплачують комісійний збір Біржі у розмірі, визначеному в Тарифах на 

послуги Товарної біржі «Українська енергетична біржа». 

5. Встановити крок ціни за всіма секціям по напрямку «Вугільна продукція» у розмірі 5 

грн. 

6. Встановити за напрямком «Вугільна продукція» наступний порядок повернення 

гарантійних внесків за результатами електронних біржових торгів з продажу та/або 

купівлі біржового товару (у випадку  внесення гарантійного внеску): 

Якщо інше не визначено у виставленій  Заявці у формі позиції на продаж та/або 

купівлю, сума гарантійного внеску від учасника електронних біржових торгів або його 

клієнта повертається йому  у повному обсязі у триденний строк з дати визначеної як 

гранична для укладення договору купівлі-продажу, як що станом на 17 годин 00 хвилин 

робочого дня, який є наступним за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як 

гранична для укладення договору купівлі-продажу, жодною зі Сторін біржового 

свідоцтва не було надано до Біржі інформації про невиконання іншою Стороною умов 

біржового свідоцтва, а саме - підписання  Продавцем та Покупцем, що визначені  в 

біржовому свідоцтві   у  визначений  термін договору  купівлі-продажу. 

У випадку визначення у виставленій  Заявці у формі позиції на продаж та/або у шаблоні 

договору купівлі-продажу іншого порядку розподілу гарантійного внеску, Біржею 

здійснюються операції  щодо  гарантійного  внеску  учасника (учасників) відповідно до 

Регламенту електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська енергетична 

біржа». 
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7. Встановити,  що  ціна,  яка  склалася  за  результатами  торгів  по  секції  «Вугільна 

продукція», може бути відкоригована сторонами біржової угоди на розмір суми ПДВ,  

за  умови,  якщо  сторона  договору  користується  пільгою,  передбаченою пунктом  45  

підрозділу  2  розділу  XX  Податкового  кодексу  України.  У  такому випадку, кінцева 

ціна, яка склалася за результатами торгів по напрямку «Вугільна продукція», 

фіксується сторонами біржової угоди при укладені договору купівлі-продажу  за  

результатами  торгів.  Розрахунки  здійснюються  безпосередньо  між покупцем та 

продавцем за відповідним договором купівлі-продажу.  

8. Встановити, що за напрямком «Вугільна  продукція» учасник зацікавлений взяти 

участь у електронних біржових торгах по виставлених позиціях на продаж, з метою 

перевірки якості, наявності та походження  вугільної  продукції,  може  звернутися 

безпосередньо до Продавця - постачальники вугільної  продукції відповідним листом-

вимогою.  Учасники електронних  біржових торгів  (їх клієнти) (Продавці - 

постачальники вугільної  продукції)   у разі отримання такої вимоги зобов’язані надати 

інформацію та/або відповідні копії документів будь-яким зручним способом такому 

учаснику на підтвердження якості, наявності та/або походження  вугільної  продукції  

не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дня проведення торгів, у яких зацікавлений 

учасник має намір взяти участь. 

9. Встановити, що за напрямком «Вугільна  продукція» учасник у виставленій  Заявці у 

формі позиції на купівлю біржового товару, з метою уникнення в подальшому 

непорозумінь щодо невідповідності придбаного біржового товару за результатам торгів 

очікуваним характеристикам,  можуть встановлювати додаткові вимоги (в тому числі 

щодо якості,  походження, тощо) до вугільної продукції, що планує придбати на торгах, 

шляхом підвантаження в ПП БЕТС до Заявки на купівлю біржового товару документу 

з інформацією про додаткові характеристики чи інші вимоги. У випадку відсутності у 

Заявці на купівлю інформації відносно додаткових характеристик чи інших вимог до 

біржового товару, учасник не вправі в подальшому посилатися на невідповідність 

придбаного товару за результатами торгів  додатковим характеристикам чи іншим  

вимогам (що не були заявлені). 

10. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Біржового комітету Товарної біржі 

«Українська енергетична біржа», що оформлені протоколами № 261 від 22 червня 2017 

року, № 262 від 23 червня 2017 року, № 279 від 11 серпня 2017 року, № 292 від 19 

вересня 2017 року, № 293 від 20 вересня 2017 року, № 390 від 17 травня 2018 року, № 

433 від 5 вересня 2018 року, №797 від 21 вересня 2020 року. 

 

 


