
Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є сьомим робочим днем від дня 

укладання біржового свідоцтва, укладеного за напрямком "Природний газ", що 

виставляється на продаж або на купівлю ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз 

Трейдинг", жодною з сторін відповідного біржового свідоцтва не було надано на Біржу 

інформацію про невиконання іншою стороною біржового свідоцтва умов біржового 

свідоцтва, а саме – не підписання продавцем та покупцем, що визначені в біржовому 

свідоцтві, в визначений термін договору купівлі-продажу та/або невиконання/неналежного 

виконання умов оплати товару, то на наступний робочий день Товарною біржою "Українська 

енергетична біржа" здійснюються наступні операції щодо гарантійного внеску учасника або 

його клієнта (якщо рішенням Біржового комітету не визначено інше): 

 

- якщо позиція та/або заявка задоволена повністю, сума гарантійного внеску від учасника або 

його клієнта повертається йому у повному обсязі; 

 

- якщо позиція та/або заявка задоволена частково, то частина гарантійного внеску, що 

відповідає розміру, визначеному п. 3.3 Договору № NT-S28 від 16.05.2019 року від 

початкової вартості придбаних/проданих лотів, повертається такому учаснику, в той час як 

залишок гарантійного внеску по частині позиції та/або заявки, яка не була задоволена, 

повертається учаснику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення торгів. 

 

У разі порушення іншою стороною біржового свідоцтва умов біржового свідоцтва (не 

підписання у визначений термін продавцем та/або покупцем договору купівлі-продажу, що 

визначені в біржовому свідоцтві, та/або невиконання/неналежного виконання умов оплати 

товару) письмово повідомляти Товарну біржу "Українська енергетична біржа" про таке 

порушення не пізніше 17 години 00 хвилин робочого дня, який є сьомим робочим днем від 

дня укладання відповідного біржового свідоцтва. У разі ненадання Товарній біржі 

"Українська енергетична біржа"  такого повідомлення у встановлений термін, Замовник 

втрачає право в подальшому посилатися на порушення іншою стороною біржового свідоцтва 

умов біржового свідоцтва. 

 

У разі встановлення Товарною біржою "Українська енергетична біржа" факту порушення 

стороною біржового свідоцтва умов біржового свідоцтва (не підписання продавцем та/або 

покупцем у визначений термін договору купівлі-продажу,  що визначені в біржовому 

свідоцтві та/або невиконання/неналежного виконання умов оплати товару), сума внесеного 

ним гарантійного внеску перераховується іншій (постраждалій) стороні такого біржового 

свідоцтва як неустойка у формі штрафу. 

 


