Відповідно до Протокольних рішень Біржового комітету ТБ «Українська енергетична
біржа» № 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 по напрямку «Вугільна продукція»
прийнято наступні рішення:
1. Встановити розмір гарантійного внеску за напрямком «Вугільна продукція» у
розмірі 10 гривень з тонни, або він може бути визначений автором позиції у Заявці
у формі позиції на продаж та/або купівлю. При цьому гарантійний внесок автором
позиції не вноситься.
Якщо інше не визначено автором позиції у Заявці у формі позиції, сума
гарантійного внеску повертається у повному обсязі члену Біржі або його клієнту,
який став переможцем торгів (стороною біржового свідоцтва) після укладення
договору купівлі-продажу, у визначений у біржовому свідоцтві термін. В такому
випадку, якщо 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 з сторін біржового свідоцтва не було надано на Біржу
інформацію про невиконання іншою стороною умов біржового свідоцтва, а саме підписання сторонами в визначений термін договору купівлі-продажу, то
вважається, що умови біржового свідоцтва сторонами виконані та гарантійний
внесок повертається Біржею у триденний термін.
У випадку визначення автором позиції у Заявці у формі позиції на продаж
та/або у шаблоні договору поставки іншого порядку розподілу гарантійного внеску,
Біржею здійснюються наступні операції щодо гарантійного внеску учасникаПокупця або його клієнта:
а) якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника - Продавця задоволена повністю,
гарантійний внесок переможця електронних біржових торгів - Покупця
перераховується на поточний рахунок автора позиції на продаж - Продавця в якості
часткової незворотної оплати за придбаний на електронних біржових торгах товар
на підставі листа-розпорядження Продавця. В такому випадку, якщо 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
з сторін біржового свідоцтва не було надано на Біржу інформацію про невиконання
іншою стороною умов біржового свідоцтва, а саме - підписання сторонами в
визначений термін договору купівлі-продажу, то вважається, що умови біржового
свідоцтва сторонами виконані та гарантійний внесок перераховується Продавцю в
якості часткової незворотної оплати за придбаний на електронних біржових торгах
товар у триденний термін.
б) якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника - Продавця задоволена частково,
то частина суми, що відповідає розміру, визначеному автором позиції у Заявці у
формі позиції на продаж та/або у шаблоні договору поставки у відсотках від
початкової вартості придбаних лотів або в абсолютному виразі – як сума за
одиницю товару або сума за 1 (один) лот, на підставі листа-розпорядження
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Продавця перераховується йому в якості часткової незворотної оплати за
придбаний на електронних біржових торгах товар, а залишок гарантійного внеску
повертається Покупцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення торгів.
У разі відмови учасника від підписання біржового свідоцтва (електронним
підписом та/або в документарній формі на паперових носіях) та/або укладення
договору купівлі-продажу у визначений у біржовому свідоцтві термін, сума
внесеного ним гарантійного внеску розподіляється відповідно до рішення
Біржового комітету наступним чином: частина коштів утримується Біржею на
покриття витрат з оплати комісійного збору (якщо його не було сплачено) та решта
суми перераховується іншій стороні даної біржової угоди.
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 секції «Вугільна
продукція», фіксується сторонами біржової угоди при укладені договору купівліпродажу за результатами торгів. Розрахунки здійснюються безпосередньо між
покупцем та продавцем за відповідним договором купівлі-продажу.
Надати дозвіл допуску до електронних біржових торгів по секції «Вугільна
продукція» на ТБ «Українська енергетична біржа» державних підприємств без
внесення гарантійного залишку та гарантійного забезпечення на підставі їх
офіційного листа або гарантійного листа.
Надати можливість дострокового повернення суми гарантованого залишку по
секції «Вугільна продукція» на підставі офіційного листа від учасника електронних
біржових торгів з припиненням доступу до електронних біржових торгів по всіх
секціях.
Комісійний збір по всіх секціях за напрямком «Вугільна продукція» (з кожної
сторони угоди) складає 0,05% від суми укладених угод, якщо інше не передбачено
відповідними договорами з учасниками.
Затвердити кваліфікаційні вимоги до учасників біржових торгів (постачальників
вугільної продукції) по секції «Вугільна продукція» та механізм перевірки
походження та якості вугільної продукції, що виставляється на біржові торги,
шляхом додаткового надання постачальниками вугільної продукції при акредитації
по секції «Вугільна продукція» пакету документів, оформлених відповідно до вимог
чинного законодавства, згідно з запропонованим переліком. Вказані документи
необхідно роздрукувати, підписати, скріпити печаткою в паперовому вигляді, після
чого надати будь-яким зручним способом на адресу: 01001, Україна, м. Київ, вул.
Хрещатик, 44а, оф. 8, Товарна біржа "Українська енергетична біржа". На вимогу
покупця/покупців вугільної продукції, постачальник вугільної продукції
зобов’язаний надати аналогічний пакет документів/аналогічні пакети документів
покупцю/кожному з покупців.
Затвердити запропонований механізм перевірки постачальників вугілля на
предмет їх благонадійності на вимогу переможця біржових торгів (покупця

вугільної продукції): у випадку, якщо на підставі переданого пакету документів
виявилося, що постачальник вугілля не задовольняє кваліфікаційним умовам (є
ризиковим постачальником), а укладання з ним договору-купівлі продажу може
тягнути за собою небажані наслідки щодо непостачання вугільної продукції, або
постачання вугільної продукції небажаної якості, або інші наслідки, що нанесуть
шкоду господарській діяльності покупця вугілля та/або його діловій репутації,
покупець вугілля має право протягом 3 робочих днів з моменту укладання біржової
угоди (підписання Біржового свідоцтва) звернутися з офіційним листом на Біржу
про скасування відповідних результатів електронних біржових торгів з
обґрунтуванням причини відмови. Скасування результатів електронних біржових
торгів ухвалюється окремим рішенням Біржового комітету, яке є підставою для
анулювання біржового свідоцтва. У разі анулювання біржового свідоцтва, сторони
звільняються від виконання зобов’язань за біржовим свідоцтвом. При цьому,
сторона анульованого біржового свідоцтва (продавець) в подальшому не
допускається до торгів по аналогічному біржовому товару покупця, який вже
звертався з офіційним листом на Біржу про скасування відповідних результатів
електронних біржових торгів щодо даного контрагента.
8. Встановити крок ціни по всім секціям по напрямку «Вугільна продукція» у розмірі 5
грн.

