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1. Загальні положення
1.1. Регламент з організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу
власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом
діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну
значущість на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа» (далі – Регламент) розроблено відповідно до Порядку організації та
проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для
задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є
виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 19 від 12 січня 2022 р. (далі –
Порядок), Правил біржової торгівлі на товарній біржі – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Правила), Правил товариства з
обмеженою відповідальності «Українська енергетична біржа», затверджених рішенням
НКЦПФР № 447 від 30.06.2021 року (далі – Правила УЕБ), інших внутрішніх документів
Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа)
та чинного законодавства України.
1.2. Цей Регламент визначає основні вимоги до функціонування електронної торгової
системи Біржі в частині проведення електронних біржових торгів, регулює порядок
взаємодії між Біржею та її членами (їх уповноваженими представниками) під час
проведення електронних біржових торгів та відносини (включаючи права, обов'язки та
відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій в електронній
торговій системі Біржі та за результатами таких дій.
1.3. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам електронних
біржових торгів рівні можливості з укладання угод, а також інформування про результати
торгів.
1.4. Електронні біржові торги природним газом власного видобутку (далі – електронні
біржові торги, або біржові торги, або торги) проводяться в Програмному продукті «Біржова
електронна торгова система» (далі – ПП БЕТС).
1.5. Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://bets.ueex.com.ua.
1.6. Робота ПП БЕТС налагоджена українською, російською та англійською мовами.
1.7. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників електронних біржових торгів, членів
Біржі, працівників Біржі та осіб, які допущені до електронних біржових торгів відповідно
до цього Регламенту.
1.8. Порушення Регламенту тягне за собою відповідальність, передбачену цим
Регламентом, Правилами, Правилами УЕБ, іншими внутрішніми документами Біржі, що
регулюють біржову торгівлю і є невід’ємною частиною Правил, та чинним законодавством
України.
1.9. 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 інші способи інформування членів Біржі та всіх зацікавлених
осіб.
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1.10. Згідно з пунктами 8, 12 Порядку моніторинг та загальний контроль за проведенням
торгів здійснює Комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу
власного видобутку (далі - Комітет з нагляду).
1.11. Відповідно до пункту 12 Порядку Комітет з нагляду погоджує цей Регламент та зміни
до нього, розроблені та затверджені Біржею.

2. Терміни та визначення
Аналог власноручного
підпису
(АВП)

обов'язковий реквізит Заявки, редагування Заявки під
час електронних біржових торгів, пропозиції (у т.ч.
зустрічної), угоди в ПП БЕТС або іншої дії учасника
електронних біржових торгів та документу,
сформованого за результатами або на виконання такої
дії, в ПП БЕТС, призначений для її захисту від
підробки, що отриманий внаслідок надання Біржею
учаснику електронних біржових торгів унікального
персонального
ідентифікатора,
який
дозволяє
ідентифікувати учасника електронних біржових торгів,
а також встановити відсутність викривлення
інформації в документах та в діях учасника торгів в ПП
БЕТС.

Біржова угода

зафіксоване
Біржею
прийняття
учасниками
електронних біржових торгів прав і зобов'язань щодо
купівлі-продажу (поставки, міни) відповідного
біржового товару.

Біржове свідоцтво

документ, який засвідчує укладання учасниками
електронних біржових торгів біржової угоди на
купівлю-продаж, поставку або міну товарів,
допущених до обігу на Біржі, та який є зареєстрованим
на Біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди
дня.

Біржовий товар

будь-який не вилучений з обігу товар, що є предметом
господарського обороту, допущений Біржею до
електронних біржових торгів у відповідності до
Правил та цього Регламенту.

Гарантійний внесок

кошти, що вносяться на поточний рахунок Біржі
учасниками біржових торгів (їх клієнтами) для участі
у торгах, гарантування укладання біржових угод та
виконання умов біржових свідоцтв. Гарантійні внески
обліковуються на Загальних рахунках учасників торгів
(їх клієнтів).

Гранична ціна
продажу природнього газу

ціна природного газу власного видобутку з
врахуванням постачальницько-збутової надбавки
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(постачальницької винагороди) до ціни природного
газу власного видобутку (без врахування рентних
платежів) на рівні не більше 24 відсотків. Гранична
ціна продажу для цілей торгів враховуватиме
розрахункові
рентні
платежі,
з
подальшим
перерахунком граничної ціни в частині рентних
платежів за фактом опублікування середньої митної
вартості імпортного природного газу за відповідний
місяць згідно вимог Податкового кодексу України.
Електронний документ

електронний документ у визначенні статті 5 Закону
України «Про електронні документи та електронний
документообіг».

Електронний підпис

електронний підпис у визначенні статті 1 Закону України
«Про електронні довірчі послуги» забезпечується в ПП
БЕТС за допомогою КЕП або АВП.

Електронні біржові торги

організація та проведення
використанням ПП БЕТС.

Загальний рахунок

рахунок в ПП БЕТС, на якому обліковуються грошові
кошти, що вносяться учасником біржових торгів (його
клієнтом) на поточний рахунок Біржі, як гарантійний
внесок, та використовуються таким учасником біржових
торгів для участі у біржових торгах і забезпечення
виконання зобов`язань (у тому числі в частині сплати
комісійного збору) під час торгів на різних секціях Біржі
одночасно.

Заявка

електронний документ в ПП БЕТС, оформлений за
встановленою Біржею формою, що може містити Заявку
на купівлю, Заявку на продаж (Позицію на продаж).

Заявка на купівлю

електронний документ в ПП БЕТС, анонімний (без
розкриття учасника біржових торгів, який його формує
та подає до ПП БЕТС) та оформлений за встановленою
Біржею формою, поданий учасником електронних
біржових торгів та підписаний ним електронним
підписом, що містить зустрічну безумовну комерційну
пропозицію (оферту) на купівлю біржового товару та
укладання біржової угоди згідно умов поданої Позиції на
продаж відповідно до цього Регламенту.

Заявка на продаж
(Позиція на продаж)

електронний документ в ПП БЕТС, оформлений за
встановленою Біржею формою, поданий учасником
електронних біржових торгів та підписаний електронним
підписом, що містить безумовну комерційну пропозицію
(оферту) на продаж біржового товару та укладання
біржової угоди згідно з умовами поданої позиції

біржових

торгів

з

5

відповідно до цього Регламенту.
Лот

визначена продавцем за кількістю неподільна партія
природного газу власного видобутку в Заявці на продаж.

Переможець біржових
торгів (переможець торгів)

покупець, який під час проведення біржових торгів
запропонував за лот/пакет лотів найкращу ціну або в разі
подачі кількома покупцями заявок за граничною ціною
подав заявку першим.

Перелік покупців

затверджений комітетом з нагляду перелік оптових
покупців, які можуть бути допущені до торгів з метою
купівлі природного газу власного видобутку виключно
для задоволення потреб споживачів у природному газі
для виробництва продовольчих товарів.

Покупець

суб’єкт господарювання, який виконав умови, допуску
до торгів, встановлені пунктом 14 Порядку і внутрішніми
документами Біржі та здійснює закупівлю природного
газу власного видобутку виключно з метою його
постачання споживачам відповідно до Порядку.

Природний газ власного
видобутку (природний газ)

товарний природний газ, а саме в межах 20 відсотків
фактичного обсягу видобутого природного газу, крім
обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних
витрат природного газу, обсягів, які використовуються
для задоволення власних потреб, пов’язаних з
видобутком, підготовкою до транспортування та
транспортуванням природного газу, а також для
виробництва скрапленого природного газу та
стабільного бензину, видобуток якого здійснюється
суб’єктами господарювання на території України на
підставі спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами та/або інших, визначених
законодавством дозвільних документів.

Програмний продукт
«Біржова
електронна торгова система»
(ПП БЕТС)

сукупність баз даних, технічних, програмних,
апаратних, телекомунікаційних комплексів і рішень та
інших засобів, що забезпечують можливість збору,
введення, моніторингу, аналізу, зберігання, обробки і
розповсюдження інформації, необхідної для проведення
біржових торгів та в ході і за результатами торгів,
проведення торгів та підтвердження фактів здійснення
біржових операцій.

Продавець (ініціатор
позиції)

оптовий продавець, що здійснює видобуток природного
газу на території України та з метою реалізації постанов
Кабінету Міністрів України № 1433 і 1236 повинен взяти
участь в торгах з метою продажу природного газу або
третя особа, яка належним чином уповноважена
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виробником природного газу взяти участь в торгах з
метою продажу природного газу власного видобутку
виробника.
Секція

спеціалізований напрям діяльності Біржі, в рамках якого
здійснюється біржова торгівля певною групою біржових
товарів.

Споживачі

суб’єкти господарювання, основним видом діяльності
яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів,
визначених абзацами третім, п’ятим — восьмим,
шістнадцятим і сімнадцятим переліку товарів, що мають
істотну
соціальну
значущість,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2020 р. № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на
товари, що мають істотну соціальну значущість, товари
протиепідемічного призначення».

Стартова ціна

ціна природнього газу, що визначається продавцем і
зазначається в заявці на продаж, з якої починаються
торги в торговій сесії, стартова ціна може дорівнювати
розміру граничної ціни.

Сторони біржової угоди

учасники електронних біржових торгів, що за
результатами електронних біржових торгів уклали
біржову угоду.

Торгові дні

визначені Порядком дні, у які на біржі проводяться торги
природним газом власного видобутку.

Учасники електронних
біржових торгів
(учасники біржових
торгів, учасники торгів)

покупці та продавці природного газу.

Час очікування кращої
пропозиції

зворотній відлік часу від моменту подачі пропозиції
учасником електронних біржових торгів до фіксації
укладання угоди в ПП БЕТС, протягом якого іншими
учасниками біржових торгів можуть надаватись кращі
цінові пропозиції.

* Терміни, не визначені в даному Регламенті, розуміються в значеннях, встановлених
чинними нормативно-правовими актами України, а також Правилами біржової торгівлі на
товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична
біржа».

3. Особливості використання електронної торгової системи
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3.1. 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).
3.2. Учаснику електронних біржових торгів забороняється:
3.2.1. Допускати до автоматизованого робочого місця не акредитованих на Біржі в якості
брокерів осіб.
3.2.2. Розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію,
пов'язану з роботою ПП БЕТС, що становить комерційну таємницю.
3.2.3. Здійснювати дії, спрямовані на:
- отримання відомостей з ПП БЕТС, що не пов'язані безпосередньо з учасником
електронних біржових торгів;
- 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.
3.3. Учасник електронних біржових торгів 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 електронних біржових торгів, та негайно повідомляти Біржу про
виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ПП БЕТС.
3.4. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів
до ПП БЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника електронних
біржових торгів з доступу до ПП БЕТС у випадку порушення учасником електронних
біржових торгів Правил, Регламенту, умов Договору оренди біржового місця, в разі
виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника електронних біржових торгів
до ПП БЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню
ПП БЕТС та/або Біржі. Відновлення технічного доступу учасника електронних біржових
торгів 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.
3.5. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів
до ПП БЕТС з моменту призупинення членства учасника біржових торгів на Біржі або
зупинення його права на участь в електронних біржових торгах як учасника біржових торгів
на Біржі.

4. Порядок виставлення природного газ власного видобутку на електронні біржові
торги. Подача Заявок на продаж та купівлю
4.1. Електронні біржові торги проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
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-

добросовісна конкуренція (зокрема шляхом встановлення продавцем обсягу лота та
кількості лотів, що пропонуються одночасно до продажу, загальним обсягом, що не
може перевищувати 50 тис. куб. метрів);
відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення торгів;
недискримінація учасників торгів;
об’єктивність та неупередженість;
анонімність (знеособлення) учасників торгів - Покупців з метою мінімізації ризику
антиконкурентної узгодженої поведінки між учасниками торгів;
проведення торгів виключно в робочі дні;
запобігання маніпуляціям, корупційним діям і зловживанням.

4.2. Загальні умови допуску:
до участі в електронних біржових торгах допускаються постійні члени Біржі та юридичні
особи і фізичні особи-підприємці, акредитовані Біржею відповідно до Положення про
надання в оренду біржових місць на товарній біржі – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа» як непостійні члени Біржі, за умови
дотримання ними кваліфікаційних вимог до учасників біржових торгів з метою зниження
рівня спекулятивних намірів згідно з чинним законодавством України.
4.3. Додаткові умови допуску:
4.3.1. Відповідно до вимог Порядку комітет з нагляду надає Біржі перелік продавців та
перелік покупців, які можуть бути допущені до біржових торгів.
4.3.2. Суб’єкти господарювання, які внесені до переліку покупців, також зобов’язані мати
ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу.
4.4. Непостійні члени Біржі приймають участь в електронних біржових торгах через свого
представника (брокера). Кількість брокерів кожної брокерської контори не обмежена.
Постійний член Біржі має право приймати участь у електронних біржових торгах особисто
або через свого представника (брокера). Учасник електронних біржових торгів 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 беруть участь в електронних біржових торгах на загальних підставах
у відповідності з цим Регламентом. Помилково подані пропозиції (в т.ч. зустрічні) беруть
участь в електронних біржових торгах на загальних підставах у відповідності з цим
Регламентом.
4.5. Електронні біржові торги проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно
з законодавством України з 10 числа поточного місяця по 22 число поточного місяця.
Проведення торгів в інший період не дозволяється.
4.6. Торгова сесія в ПП БЕТС відкривається Адміністратором ПП БЕТС згідно з розкладом
Біржі не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку торгів.
4.7. Процес електронних біржових торгів в ПП БЕТС поділяється на періоди:
-

Реєстрація заявок - період подачі Заявок, який починається з моменту створення
(відкриття) торгової сесії та закінчується: не пізніше ніж за 4 (чотири) години до
початку торгів (для Заявок на продаж), якщо інше не визначено Біржею;
Торги - період торгів, який починається у визначені умовами торгової сесії та
оприлюднені на сайті Біржі дату і час, та закінчується після реалізації виставлених на
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-

торги 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/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються
електронні біржові торги; Адміністратор ПП БЕТС може продовжити період торгів на
вказаний в повідомленні, яке відображається в ПП БЕТС, час;
Підписання свідоцтв - період підписання біржових свідоцтв, який розпочинається з
моменту завершення періоду торгів та закінчується у визначений умовами торгової
сесії час.

4.8. Для участі в електронних біржових торгах з продажу природного газу власного
видобутку на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа» учасниками Покупцями вносяться гарантійні внески в розмірі 3 (трьох)
відсотків від заявленого обсягу закупівлі.
4.9. Якщо учасник - Покупець на електронних біржових торгах представляє інтереси
клієнта, гарантійний внесок для участі в торгах вноситься клієнтом такого учасника.
4.10. Гарантійний внесок перераховується на поточний рахунок Біржі з призначенням
платежу:
«#BETS Поповнення гарантійних коштів для участі в торгах від _______ р.» за наступними
реквізитами: рахунок № UA403004650000026003302394670 в АТ «Ощадбанк», код
ЄДРПОУ 37027819 (Увага! У разі некоректного введення ключового значення в тексті
призначення платежу, відповідна сума не буде зарахована на Загальний рахунок в ПП
БЕТС, а буде повернута як помилково перераховані кошти на поточний рахунок учасника
торгів за письмовою заявою від учасника торгів з підписом керівника, або іншої
уповноваженої особи такого учасника торгів, та печаткою (у разі її наявності), переданою
будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) з
подальшим надсиланням оригіналу поштою. Ключове значення в тексті призначення
платежу складається з символу хештегу (символ «#») та абревіатури латинськими,
заголовними літерами BETS, що вводяться без пропусків - #BETS). Заявки учасника Покупця допускаються до електронних біржових торгів автоматично в межах наявної суми
гарантійного внеску на Загальному рахунку.
4.11. Учасники - Продавці допускаються до електронних біржових торгів з продажу
природного газу власного видобутку на товарній біржі – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська енергетична біржа» без внесення гарантійного внеску.
4.12. Природний газ власного видобутку виставляється на продаж на електронні біржові
торги на підставі Заявок на продаж (Позицій на продаж) у відкритих торгових сесіях в ПП
БЕТС виключно в період Реєстрації заявок.
4.12.1. Заявка на продаж (Позиція на продаж)обов’язково має містити проект договору
купівлі-продажу природного газу, який має використовуватися сторонами при укладенні
договору купівлі-продажу за результатами електронних біржових торгів.
4.12.2. Природний газ власного видобутку виставляється на продаж на електронні біржові
торги на підставі Заявок на продаж (Позицій на продаж) за ціною з урахуванням ПДВ або
за ціною без урахування ПДВ.
4.13. Учасник електронних біржових торгів - Продавець може подати необмежену кількість
Заявок на продаж (Позицій на продаж) природного газу. Кожній Позиції на продаж в ПП
БЕТС присвоюється унікальний номер (номер позиції).
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4.14. Для подачі Заявок, учасник електронних біржових торгів має здійснити вхід до ПП
БЕТС, використовуючи свій особистий логін і пароль, та за допомогою електронного
підпису підтвердити, що всі його дії в ПП БЕТС будуть підписані його електронним
підписом та матимуть юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого
вибрати необхідну торгову сесію.
4.15. Введена в ПП БЕТС, але не підписана електронним підписом Заявка, у будь-який
момент періоду реєстрації заявок може бути відредагована або знята (видалена).
4.16. Введена в ПП БЕТС Заявка на продаж (Позиція на продаж)до закінчення періоду
реєстрації заявок має бути підписана електронним підписом.
4.17. Введені в ПП БЕТС Заявки на купівлю по Позиціям на продаж мають бути підписані
електронним підписом як в період реєстрації заявок, так і в період торгів.
4.18. Після підписання електронним підписом першої зустрічної Заявки на купівлю по
кожній окремій Позиції на продаж поточна стартова ціна, по даній Позиції на продаж
фіксується для розрахунку гарантійного внеску.
4.19. Стартова ціна розраховується учасником - Продавцем та повинна відповідати ціні
природного газу власного видобутку та може враховувати постачальницько-збутову
надбавку (постачальницьку винагороду), що не має перевищувати 24 (двадцять чотири)
відсотки.
4.20. Не пізніше, ніж за 4 (чотири) години до початку проведення періоду торгів, на яку
подається Заявка на продаж (Позиція на продаж), учасник - Продавець зобов’язаний
повідомити Біржу офіційним листом, надісланим електронною поштою про граничну ціну
продажу природного газу в розрізі кожної окремої Заявки на продаж (Позиції на продаж),
не вище якої може бути укладено біржову угоду по відповідній позиції. У випадку
невиконання передбаченої цим пунктом вимоги, стартова ціна в Заявці на продаж (Позиції
на продаж) визначається як гранична. На підставі наданої учасником - Продавцем граничної
ціни продажу природного газу в розрізі кожної окремої Заявки на продаж (Позиції на
продаж), Біржа встановлює цінові ліміти, вище яких не може укладатись біржова угода.
4.21. На основі виставлених Заявок на продаж (Позицій на продаж)формується біржовий
бюлетень, який оприлюднюється на сайті Біржі. Біржовий бюлетень містить інформацію
про позиції (товарні позиції), розміри та кількість лотів, загальний обсяг природного газу,
стартову ціну, умови та строки поставки. До кожної позиції в бюлетені додається також
шаблон договору купівлі-продажу природного газу. Інформація в бюлетені може
змінюватися у разі внесення змін в Заявки на продаж (Позиції на продаж).
4.22. Заявки учасників біржових торгів можуть бути відкликані (зняті):
4.22.1. до моменту підписання Заявки учасником біржових торгів електронним підписом —
самостійно у ПП БЕТС;
4.22.2. до моменту початку періоду торгів, якщо Заявка вже підписана електронним
підписом, — за письмовою заявою Адміністратору ПП БЕТС від учасника електронних
біржових торгів з підписом керівника та печаткою, переданою будь-яким зручним способом
(факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу
поштою цінним листом. Учасник повідомляється про зняття його Заявок Адміністратором
ПП БЕТС будь-яким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною
поштою).
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5. Порядок проведення торгової сесії
5.1. Електронні біржові торги розпочинаються о 15 годині 00 хвилин за Київськи часом в
ПП БЕТС у мережі Інтернет з віддаленим доступом та завершуються реєстрацією біржових
свідоцтв. Для участі в торгах учасники мають здійснити вхід до ПП БЕТС, використовуючи
свій особистий логін та пароль, та за допомогою електронного підпису підтвердити, що всі
дії учасника в ПП БЕТС та документи, сформовані в ПП БЕТС за результатами або на
виконання таких дій, будуть підписані його електронним підписом та матимуть повну
юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого вибрати необхідну
торгову сесію.
5.2. Учасник електронних біржових торгів, який під час торгової сесії 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.
5.3. Електронні біржові торги проводяться за всіма Позиціями на продаж одночасно.
5.4. Лоти кожної з Позицій на продаж торгуються послідовно. Кожний наступний
ідентичний лот/пакет з об’єднаних лотів в позиції виставляється на торги за ціною
завершення торгів за попереднім лотом/пакетом з об’єднаних лотів позиції, за умови, що
попередній лот/пакет з об’єднаних лотів не був виставлений на торги методом прийняття
зустрічної пропозиції, чи за ціною виставленою учасником електронних біржових торгів Продавцем під час редагування умов власної позиції.
5.5. Крок торгів становить 12 (дванадцять) гривень.
5.6. Протягом періоду торгів учасники - Покупці можуть здійснювати купівлю лотів у
межах наявної суми гарантійного внеску на власному Загальному рахунку.
5.7. Протягом періоду торгів учасниками - Покупцями подаються пропозиції про готовність
купівлі 1 (одного) лота або пакету з об’єднаних лотів в позиції на умовах учасника Продавця. Для заняття лідируючого положення (встановлення максимальної ціни) по
лоту/пакету з об’єднаних лотів, на купівлю якого(их) вже подана пропозиція іншим
учасником, учасник - Покупець повинен протягом часу очікування кращої пропозиції
збільшити поточну ціну за тис.м.куб природного газу по лоту/пакету з об’єднаних лотів на
1 (один) або більше кроків ціни.
5.8. Час очікування кращої пропозиції 20 секунд.
5.9. Учасник електронних біржових торгів - Покупець в періоді торгів має можливість
подавати по кожній з позицій зустрічні пропозиції, вказавши бажану ціну за тис.м.куб
природного газу та/або кількість лотів. Учасник електронних біржових торгів - Продавець,
який отримав зустрічні пропозиції по власним позиціям, аналізує їх та приймає рішення про
доцільність їх прийняття. У випадку прийняття зустрічної пропозиції починається відлік
часу очікування кращої пропозиції, протягом якого інші учасники - Покупці мають змогу
покращити поточну ціну за тис.м.куб природного газу по лоту/пакету з об’єднаних лотів на
1 (один) або більше кроків ціни задля заняття лідируючого положення по скоригованому
лоту/пакету з об’єднаних лотів.
5.10. Учасник електронних біржових торгів - Продавець в періоді торгів може коригувати
параметри власних позицій (ціну, у т.ч. по лотах, які знаходяться у черзі (в очікуванні
торгів), об’єднувати лоти в пакет, у т.ч. лоти, які знаходяться у черзі (в очікуванні торгів),
зняти всі або частину лотів в позиції або додати лоти в позиції.
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5.11. ПП БЕТС фіксує факт укладання угоди з тим учасником - Покупцем електронних
біржових торгів, чия пропозиція була лідируюча (найкраща за ціною чи єдина) на момент
завершення часу очікування кращої пропозиції.
5.12. Учасник біржових торгів 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).
5.13. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника
електронних біржових торгів через розрив зв'язку між комп'ютером учасника та сервером
Біржі.
5.14. У цілях забезпечення у відповідності до Закону України «Про захист економічної
конкуренції» дотримання учасниками електронних біржових торгів принципів
добросовісної конкуренції Біржа має право визначати та впроваджувати заходи, спрямовані
на упередження та зниження ризиків антиконкурентних дій з боку учасників електронних
біржових торгів за рекомендаціями комітету з нагляду у тому числі, але не виключно,
шляхом встановлення обмеження обсягу (в тис.м.куб) природного газу який:
а) продавець має можливість об’єднати для продажу одним пакетом в позиції, а
б) покупець має можливість об’єднати у власній зустрічній пропозиції.

6. Укладення біржових угод
6.1. Учасники електронних біржових торгів можуть підписувати біржові свідоцтва
електронним підписом протягом періоду торгів після закінчення часу очікування кращої
пропозиції та протягом періоду підписання біржових свідоцтв. Підписане учасниками
біржових торгів біржове свідоцтво реєструється Біржею не пізніше наступного за
укладанням біржової угоди (підписанням електронним підписом біржового свідоцтва) дня.
Біржове свідоцтво, підписане електронним підписом, набуває юридичної сили з моменту
його реєстрації на Біржі.
6.2. В періоді підписання біржових свідоцтв в ПП БЕТС формуються протоколи проведення
електронних біржових торгів та біржові свідоцтва.
6.3. В періоді підписання біржових свідоцтв по кожному біржовому свідоцтву в ПП БЕТС
відображається інформація щодо учасників електронних біржових торгів, що стали
сторонами біржової угоди, та їх клієнтів (якщо учасник(и) біржових торгів діяв(ли) в
інтересах клієнта(ів)). Кожному біржовому свідоцтву Біржею присвоюється реєстраційний
номер. Дана інформація доступна тільки сторонам відповідної біржової угоди.
6.4. На підставі біржового свідоцтва укладається договір купівлі-продажу природного газу
між сторонами біржової угоди (біржових угод) та/або їх клієнтами.
6.5. Укладання договорів купівлі-продажу природного газу між сторонами біржової угоди
(біржових угод) та/або клієнтами може відбуватися на підставі електронних документів,
сформованих за результатами проведення електронних біржових торгів.
6.6. За бажанням сторін біржової угоди та/або клієнтів, біржове свідоцтво підписуються і
завіряється печатками сторін біржової угоди та Біржі в документарній формі на паперових
носіях.
6.7. За бажанням сторін біржової угоди та/або клієнтів на договорі купівлі-продажу
природного газу в документарній формі на паперовому носії Біржею проставляється
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відмітка про реєстрацію біржової угоди, на підставі якої було укладено договір на Біржі або
Біржа може виступати 3 (третьою) стороною договору купівлі-продажу.
6.8. Відмова однієї із сторін біржової угоди від підписання біржового свідоцтва в
документарній формі на паперових носіях, згідно з п. 6.6. цього Регламенту, не звільняє
таку сторону від виконання зобов’язань за біржовим свідоцтвом, сформованим та
підписаним сторонами біржової угоди електронним підписом у ПП БЕТС.

7. Порядок проведення розрахунків
7.1. Покупець, визначений в біржовому свідоцтві, сплачує комісійний збір згідно умов
біржового свідоцтва у розмірі, визначеному відповідними внутрішніми документами Біржі
(тарифами, порядками, положеннями, регламентами тощо, що є невід’ємною частиною
Правил), окремими угодами з учасниками електронних біржових торгів або окремими
рішеннями Біржового комітету з врахуванням вимог чинного законодавства України.
7.1.1. В періоді торгів розмір комісійного збору вираховується з суми гарантійного внеску
учасника - Покупця та автоматично блокується на його Загальному рахунку або Загальному
рахунку його клієнта. В періоді підписання біржових свідоцтв грошові кошти сторони
біржової угоди (Покупця) або її клієнта, заблоковані під забезпечення сплати комісійного
збору на Загальному рахунку, автоматично розблоковуються та зараховуються Біржі в
рахунок оплати комісійного збору по такій біржовій угоді.
7.2. Порядок обліку та розподіл гарантійних внесків за результатами електронних біржових
торгів:
7.2.1. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин за Київськи часом робочого дня, який є
наступним за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як гранична для укладання
договору купівлі-продажу, жодною з сторін біржової угоди не було надано до Біржі
інформацію про невиконання умов біржового свідоцтва, а саме - укладення Продавцем та
Покупцем, що визначені в біржовому свідоцтві, у визначений термін договору купівліпродажу, то вважається, що умови біржового свідоцтва Сторонами виконані, та не пізніше
ніж на 2 (другий) робочий день за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як гранична
для укладення договору купівлі-продажу, Біржею здійснюється автоматичне
розблокування заблокованих на Загальному рахунку Покупця гарантійних внесків під
відповідну біржову угоду. Такі грошові кошти стають доступними для виведення
(повернення учаснику торгів) та/або подальшого використання ним для участі в інших
біржових торгах по секціям, на які поширюється застосування Загального рахунку.
7.2.2. Якщо сторони біржової угоди раніше, ніж до 17 годин 00 хвилин за Київськи часом
робочого дня, який є наступним за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як гранична
для укладання договору купівлі-продажу, підтвердять в ПП БЕТС підписання Продавцем
та Покупцем, що визначені в біржовому свідоцтві, договору купівлі-продажу, то Біржею
здійснюються дії, визначені п.п. 7.2.1. Регламенту.
7.3. Якщо стороною біржової угоди у визначені строки не виконано обов’язку щодо
підписання біржового свідоцтва (електронним підписом та/або в документарній формі на
паперових носіях) та/або укладення договору купівлі-продажу, в тому числі, клієнтом, сума
гарантійного внеску, заблокована на Загальному рахунку такої сторони біржової угоди,
після розблокування автоматично списується з такого рахунку та розподіляється відповідно
до рішення Біржового комітету. При цьому, така особа не звільняється від виконання
зобов’язань за таким біржовим свідоцтвом, у тому числі щодо сплати комісійного збору, та
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грошові кошти, списані Біржою в рахунок оплати комісійного збору, такій особі не
повертаються, якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету.
7.4. Кінцеві розрахунки здійснюються безпосередньо між Покупцем та Продавцем за
відповідним договором купівлі-продажу.
7.5. Грошові кошти, заблоковані на Загальному рахунку учасника торгів – Покупця,
автоматично розблоковуються та стають доступними такому учаснику торгів для виведення
(повернення учаснику торгів) та/або подальшого використання ним для участі в інших
біржових торгах, на які поширюється застосування Загального рахунку, якщо цінова
пропозиція такого учасника не визначена переможною, а учасник - Покупець не є стороною
біржової угоди відповідно до поданої цінової пропозиції.
7.6. Адміністратор ПП БЕТС кожного торгового дня після 10 (десятої) години здійснює
опрацювання активних (невідізваних) запитів учасників біржових торгів та їх клієнтів щодо
виведення грошових коштів, які обліковуються на їх Загальних рахунках та є вільними від
зобов’язань (не заблокованими). За результатами опрацювання Адміністратором ПП БЕТС
запитів, Біржа не пізніше робочого дня, наступного за днем, в якому учасником біржових
торгів (його клієнтом) ініційовано запит, перераховує йому грошові кошти у розмірі та на
банківський рахунок, зазначені у запиті.

8. Інформування про результати торгів
8.1. Біржа оприлюднює результати електронних біржових торгів на своєму сайті у формі
бюлетеня середньозважених цін.
8.2. Звіт про результати електронних біржових торгів є комерційною інформацією, за
винятком випадків, коли розкриття Біржею інформації передбачене чинним
законодавством України.
8.3. Особи, які отримали звіт про результати електронних біржових торгів, не мають права
оприлюднювати чи передавати їх третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу
Біржі.

9. Скасування результатів торгів
9.1. Результати електронних біржових торгів можуть бути частково або повністю визнані
недійсними і анульовані у односторонньому порядку, якщо це визначено окремими
рішеннями Комітету з нагляду, Біржового комітету або іншого уповноваженого органу
Біржі з врахуванням вимог чинного законодавства України по відповідних секціях.
9.2. Рішення Комітету з нагляду, Біржового комітету або іншого уповноваженого органу
Біржі про скасування результатів електронних біржових торгів є підставою для анулювання
біржового свідоцтва.
9.3. У разі анулювання біржового свідоцтва, Сторони не звільняються від сплати
комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених документами Біржі та/або
відповідними угодами, договорами, за даним біржовим свідоцтвом, якщо інше не визначено
рішенням Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі.
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9.4. У випадку часткового або повного скасування результатів електронних біржових
торгів, анулювання біржового свідоцтва, сума гарантійного внеску або залишку
гарантійного внеску згідно анульованого біржового свідоцтва учасників електронних
біржових торгів, що скасовані, повертається або не повертається (розподіляється)
відповідно до рішення Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі.

10. Відповідальність
10.1. Біржа та учасники торгів несуть відповідальність за порушення законодавства
України, цього Регламенту та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову
торгівлю.
10.2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях,
що надаються членами Біржі для надання доступу до ПП БЕТС та/або участі в електронних
біржових торгах, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне
повідомлення Біржі про внесення змін до документів та відомостей, що надаються для
надання доступу до ПП БЕТС, а також за заміну або припинення дії зазначених документів,
ризик настання несприятливим правових наслідків, у тому числі майнових, несуть особи,
які надали такі документи та відомості.
10.3. Усі спірні питання, що виникають між учасниками електронних біржових торгів
та/або їх клієнтами, вирішуються згідно з цим Регламентом та іншими внутрішніми
документами Біржі. Сторони будь-якого спору повинні докласти всіх зусиль для вирішення
спору в досудовому порядку.
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Додаток
до Регламенту з організації та проведення
біржових торгів з продажу природного газу
власного видобутку для задоволення потреб
суб’єктів господарювання, основним видом
діяльності яких є виробництво продовольчих
товарів, що мають істотну соціальну
значущість на товарній біржі – Товариство з
обмеженою відповідальністю «Українська
енергетична біржа»

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
м. Київ

_________ р.

________________________________________________,
ЕІС-код
________________________, юридична особа, що створена та діє у відповідності до
законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в
особі _____________, який діє на підставі _______, надалі – Продавець, з однієї сторони,
та
________________________________________________,
ЕІС-код
________________________, юридична особа, що створена та діє у відповідності до
законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, діє
на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
природного газу (постанова НКРЕКП від №____ від ____), в особі __________________,
який діє на підставі ___________, надалі – Покупець, з другої сторони, в подальшому разом
іменовані “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, керуючись Цивільним кодексом
України, Господарським кодексом України, Законом України “Про ринок природного
газу”, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс ГТС), Постановою Кабінету Міністрів України від
12.01.2022 №19 «Про затвердження Порядку організації та проведення біржових торгів з
продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів
господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що
мають істотну соціальну значущість» та іншими нормативно-правовими актами України,
що регулюють відносини у сфері купівлі-продажу природного газу.
уклали цей договір купівлі-продажу природного газу (надалі – «Договір») про наступне:
Терміни:
Віртуальна торгова точка – точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним
розташуванням, у якій Продавець передає, а Покупець приймає природний газ, згідно з
вимогами Кодексу ГТС.
Договірна ціна – ціна природного газу у гривнях за 1000 куб. м.
Договірна вартість - добуток Договірного обсягу та Договірної ціни.
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Договірний обсяг - загальний обсяг природного газу, який має бути переданий Продавцем
та прийнятий Покупцем протягом періоду передачі за цим Договором.
Інформаційна платформа – електронна платформа Оператора ГТС, яка використовується
Сторонами для оформлення передачі-прийому природного газу (подачі торгових
сповіщень).
Оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною
системою на користь третіх осіб.
Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених
законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства.
Ціна природного газу - ціна, що розраховується на основі даних бухгалтерського обліку
та облікової політики продавця відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності та включає в себе всі витрати останнього звітного місяця на дату початку торгів,
які формують фінансовий результат від операційної діяльності, та фінансові витрати
продавця з видобутку природного газу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН
1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти і
сплатити на визначених цим Договором умовах природний газ власного видобутку, надалі
– газ та/або природний газ.
1.2. Покупець гарантує, що не є кінцевим споживачем газу, і придбає газ для постачання
кінцевому споживачу для цільового використання ним газу, визначеним в п.1.5 цього
Договору (споживачам), основним видом діяльності якого (яких) є виробництво
продовольчих товарів, визначених абзацами третім, п’ятим — восьмим, шістнадцятим і
сімнадцятим переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 “Про заходи щодо
стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари
протиепідемічного призначення” (далі - Споживач).
1.3. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі газу за цим Договором,
гарантує, що газ належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження,
арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань
перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, а також не є предметом будьякого іншого обтяження чи обмеження.
1.4. Цей Договір укладається Сторонами згідно примірної форми затвердженою рішенням
Комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку
(протокол №__ від __ січня 2022 року) та за результатами біржових торгів № ____, що
відбулись ________ 2022 р. на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа» .
1.5. Цільове використання природного газу: постачання природного газу суб’єкту
(суб’єктам) господарювання, з метою виробництва таким суб’єктом (суб’єктами) для
реалізації та споживання виключно на території України продовольчих товарів, визначених
абзацами третім, п’ятим — восьмим, шістнадцятим і сімнадцятим переліку товарів, що
мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2020 р. № 341 “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають
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істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення” виключно для
забезпечення потреб внутрішнього ринку (далі – Соціальний товар).
2. ЦІНА, ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Сторони визначили, що Договірний обсяг газу, що передається на умовах Договору,
складає ____,____ куб.м (______________).
2.2. Договірна ціна газу становить за 1000 куб. м __,__ грн., без ПДВ, крім того податок на
додану вартість за ставкою 20%, що складає __,_ грн., разом з ПДВ за 1000 куб. м – __,___
грн. (____ грн. ___ коп.).
2.3. Договірна вартість газу складає __,___ грн. без ПДВ, крім того, податок на додану
вартість за ставкою 20%, що складає ___,___ грн, разом з ПДВ 20% - __,___ грн (___ грн.__
коп.).
Договірна вартість підлягає сплаті Покупцем Продавцю згідно положень цього Договору з
урахуванням коригування Договірної вартості згідно пп. 2.5 - 2.6 цього Договору.
2.4. Договірна ціна розрахована з урахуванням розміру рентної плати за видобуток
природного газу (рентні платежі) у розмірі ____________________.
Розмір рентних платежів є орієнтовним та було розраховано Продавцем для цілей торгів на
підставі середньоарифметичного значення фактичних цін (End of Day) природного газу на
наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі
(ТТF) відповідно до інформації біржі Powernext/EEX за п’ять попередніх днів до дати
подачі заявки на продаж, з подальшим перерахунком розміру рентних платежів за фактом
опублікування середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у
процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за відповідний
місяць згідно з вимогами Податкового кодексу України.
2.5. Перерахунок остаточної ціни природного газу та відповідної Договірної вартості газу
здійснюється Продавцем по закінченню календарного місяця, у якому відбулася передача
такого газу, з урахуванням перерахунку рентних платежів.
Перерахунок рентних платежів проводяться за фактом опублікування середньої митної
вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під
час ввезення на територію України за відповідний місяць передачі газу згідно вимог
Податкового кодексу України.
2.6. Продавець коригує остаточну суму Договірної вартості згідно п. 2.5. Договору та у
випадку її збільшення за рахунок збільшення розміру рентних платежів за результатами
такого перерахунку виставляє Покупцю відповідний рахунок на оплату протягом 5 робочих
днів з моменту публікації інформації про середню митну вартість імпортного природного
газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію
України, за календарний місяць, в якому було здійснено передачу газу Покупцеві.
У випадку зменшення остаточної суми Договірної вартості за результатами перерахунку
рентних платежів відповідно до положень цього пункту Продавець перераховує Покупцю
різницю між розміром остаточної суми Договірної вартості та розміром Договірної вартості
газу, визначеного у п. 2.3 цього Договору.
2.7. Оплата Договірної вартості газу у розмірі визначеному п. 2.3. цього Договору за
замовлені обсяги газу здійснюється Покупцем на умовах 100% передоплати на підставі
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виставленого Продавцем рахунку на оплату протягом 3-ох банківських днів виключно
грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок Продавця.
2.8. Оплата різниці Договірної вартості, якщо така утворилась в результаті збільшення
розміру рентних платежів за результатами перерахунку згідно пп. 2.5., 2.6. Договору
рентних платежів Продавця, здійснюється Покупцем у повному обсязі протягом 3-х
банківських днів з дня виставлення Продавцем відповідного рахунку на оплату.
Оплата різниці Договірної вартості, якщо така утворилась в результаті зменшення розміру
рентних платежів за результатами перерахунку згідно пп. 2.5, 2.6. Договору рентних
платежів Продавця, здійснюється Продавцем у повному обсязі протягом 3-х банківських
днів з дня отримання Покупцем повідомлення про перерахунок Договірної вартості від
Продавця.
За фактом проведення остаточних взаєморозрахунків за цим Договором, Сторони
підписують Акт звірки взаєморозрахунків.
2.9. Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.
2.10. Всі витрати пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору покладаються на
Покупця.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1. Строк передачі природного газу:
Продавець передає Покупцеві газ у період з __________2022 р. ., але не раніше ніж з дня
виконання Покупцем вимог п. 2.7 цього Договору, по _________2022 р.
3.2. Передача газу за цим Договором здійснюється у віртуальній точці (VTP) Оператора
ГТС шляхом надання Сторонами Оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження /
набуття природного газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС.
Договірний обсяг газу буде передаватись орієнтовно рівними частинами щодобово
протягом відповідного строку передачі природного газу, якщо інше не передбачено
письмовою домовленістю Сторін, про що буде вказано у відповідних торгових
сповіщеннях.
Сторони подають торгові сповіщення на відчуження/набуття природного газу на кожну
газову добу відповідного місяця продажу, не пізніше 40 (сорока) хвилин до початку такої
газової доби, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю Сторін.
3.3. Право власності на газ переходить від Продавця до Покупця у віртуальний торговій
точці у значенні Кодексу ГТС, з моменту погодження Оператором газотранспортної
системи торгових сповіщень на відчуження та набуття природного газу у відповідній
інформаційній платформі.
3.4. Після переходу права власності на природний газ Покупець несе всі ризики і бере на
себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на природний газ.
3.5. У разі відхилення Оператором ГТС торгових сповіщень по незалежним від Продавця
причинам, Продавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору в
частині передачі природного газу.
20

3.6. Після закінчення Періоду поставки, в якому була здійснена передача газу, але не
пізніше 11-го числа місяця, наступного за Періодом поставки, Продавець складає, підписує,
скріплює своєю печаткою Комерційний акт та направляє його на підпис Покупцю. У такому
Комерційному акті зазначаються Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був переданий
протягом Періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями підтвердженими Оператором
ГТС в Інформаційній платформі Оператора ГТС, та вартість природного газу, яка
визначається шляхом множення фактичного обсягу природного газу на Договірну ціну, у
двох примірниках (по одному – для кожної із Сторін). Покупець підписує, скріплює
печаткою (за наявності) та повертає один примірник Комерційного акту Продавцю не
пізніше 12-го числа місяця, наступного за періодом передачі.
3.7. У разі неповернення Покупцем переданого йому Комерційного акт у зазначений в
Договорі строк, такий Комерційний акт вважається підписаним Покупцем.
3.8. У випадку зміни Договірної вартості, обумовленої коригуванням розміру рентних
платежів Продавця, Продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою уточнений
Комерційний акт та направляє його на підпис Покупцю. Покупець один підписаний та
скріплений печаткою один примірник уточненого Комерційного акту Продавцю протягом
10-ти днів з моменту його отримання.
3.9. Після надання торгового сповіщення Продавець не несе відповідальність за подальше
використання природного газу Покупцем.

4. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
4.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається один кубічний
метр газу (куб. м), приведений до стандартних умов. Стандартними умовами є: тиск 760 мм
ртутного стовпчика (101,325 кПa) і температура – 20 градусів за Цельсієм.
4.2. Фізико-хімічні показники газу, який передається Покупцеві, повинні відповідати
вимогам, визначеним розділом III Кодексу ГТС.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець має право:
5.1.1. на отримання газу в обсягах, визначених Договором, за умови належного виконання
своїх зобов’язань, в тому числі здійснення повного розрахунку, в порядку, передбаченому
Договором;
5.1.2. звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням
Договору;
5.1.3. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
5.1.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та Договором.
5.2. Покупець зобов’язаний:
5.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють
правовідносини на ринку газу та умов Договору;
5.2.2. забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, згідно з умовами Договору;
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5.2.3. прийняти природний газ в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором;
5.2.4. своєчасно письмово повідомляти Продавця про всі зміни даних Покупця, зокрема
його місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків, тощо;
5.2.5. проводити звірку розрахунків за газ, переданий у власність Покупцю протягом 5 днів
з дати надходження відповідної вимоги Продавця;
5.2.6. відшкодовувати Продавцю в повному розмірі збитки, фактично понесені ним у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за
Договором;
5.2.7. здійснювати обмін інформацією із Продавцем, в порядку та на умовах визначених
Договором;
5.2.8. своєчасно повертати Продавцю підписаний примірник Комерційного акту, своєчасно
надавати Оператору ГТС належним чином оформлені торгові сповіщення;
5.2.9. виконувати інші обов’язки, покладені на нього чинним законодавством України та
Договором.
5.3. Продавець має право:
5.3.1. отримувати від Покупця своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов
Договору;
5.3.2. отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені ним, у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;
5.3.3. у випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором зарахувати грошові
кошти, отримані від Покупця в поточному розрахунковому періоді, незалежно від
призначення платежу, в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця;
5.3.4. з метою перевірки цільового використання газу вимагати у Покупця надання копій
договорів між Покупцем та кінцевими споживачами газу та доказів їх виконання та
отримання інформації щодо дотримання цільового використання природного газу;
5.3.5. інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5.4. Продавець зобов’язується:
5.4.1. забезпечити передачу газу у власність Покупцю на умовах та в обсягах, визначених
Договором, за умови дотримання Покупцем вимог Договору, в будь-якому випадку не
раніше здійснення Покупцем повного розрахунку за газ, в порядку, передбаченому
Договором;
5.4.2. забезпечити надання належним чином оформлених торгових сповіщень в
Інформаційній платформі Оператора ГТС для передання необхідного Покупцю обсягу газу
за умови, що Покупець оплатив та виконав інші власні обов'язки перед Продавцем, які
вимагаються для отримання необхідного Покупцю обсягу газу;
5.4.3. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або цим
Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України та умовами Договору.
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6.2. За порушення Покупцем порядку та строків проведення розрахунків за природний газ
згідно з Договором, Продавець має право не передавати або призупинити передачу
природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. При
цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були
понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або
з розірванням Договору.
6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором, Покупець
зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за
кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний
газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь
Продавця додатково штраф, розмір якого становить 20% (двадцять відсотків) Договірної
вартості.
6.4. У випадку непідписання Покупцем Комерційного акту (в тому числі уточненого
Комерційного акту) у порядку, передбаченому цим Договором, Покупець зобов’язаний
сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної
вартості.
6.5. У випадку повної або часткової непередачі з вини Продавця обсягу газу, що мав бути
переданий відповідно до умов цього Договору, Продавець сплачує на користь Покупця
пеню у розмірі 0,1% від вартості непереданого обсягу природного газу, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня за кожен день прострочення подання торгового сповіщення. Такі штрафні
санкції не застосовуються до Продавця, якщо Покупець порушив строки оплати.
6.6. Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які
стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку ГТС, а також за будь-яке
погіршення якості газу, що сталося з вини Оператора ГТС.
6.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у
частині передачі/приймання газу, що сталося через введення Оператором ГТС будь-яких
заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу та не з вини самої
Сторони.
6.8. У разі нецільового використання природного газу у відповідності до пункту 1.5
Договору та у випадку ненадання доказів або непідтвердження цільового використання
природного газу Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю різницю між ринковою
ціною природного газу та Договірною ціною газу за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
своїх зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили
Сторони розуміють обставини, що мають надзвичайний та невідворотний характер, які
виникли після укладання Договору та виключають або частково унеможливлюють належне
виконання цього Договору. Настання таких обставин не залежить від волі та бажання
Сторін.
7.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись
цим: стихійні лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на
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газопроводі, суспільні явища (вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії,
громадські заворушення, обставини, що виникли внаслідок прийняття актів законодавчого
або іншого нормативно-правового характеру, обов‘язкових для Сторін згідно із
законодавством, які безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами їх
зобов‘язань по Договору).
7.3. Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили зобов‘язана
негайно (без затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане відомо про їх
можливість настання, настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будьякими припустимими засобами з наступним протягом 3 (трьох) робочих днів письмовим
повідомленням.
7.4. Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торговопромисловою палатою або іншим органом, уповноваженим чинним законодавством
України на засвідчення обставин непереборної сили. Надання вказаного доказу іншій
Стороні повинно бути здійснено в розумні строки, що необхідні для його отримання від
уповноваженого органу, але не пізніше 14 днів з дати виникнення таких обставин.
7.5. Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом
якого будуть діяти такі обставини.
7.6. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують
питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення
про припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.

8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів та консультацій між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та консультацій, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту скріплення його підписами Сторін та діє в
частині здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в
частині передачі газу Покупцю по _________2022р. (включно).
Сторони домовились, що підписані скан-копії договору, додаткових угод до договору, акти
прийому-передачі газу, листи Сторін, що стосуються Договору, мають юридичну силу до
заміни їх оригіналами. В разі наявності розбіжностей між скан-копіями та оригіналами
документів, Сторони керуються оригіналами підписаних та скріплених печатками (за
наявності) документами.
9.2. У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки,
Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони.
9.3. Умови цього Договору можуть бути змінені за домовленістю Сторін шляхом укладення
відповідної письмової додаткової угоди.
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9.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів,
місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, статусу платників податків, найменування у
п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
9.5. Цей Договір та усі його додатки є конфіденційними документами і відомості, що
містяться в них, не підлягають розголошенню без попередньої письмової згоди другої
Сторони, окрім випадків та у спосіб, якщо це вимагається чинним законодавством України.
а також у разі ведення обліку та складання звітності щодо господарської діяльності
Продавця третіми особами на договірних засадах, про що Продавець повідомляє Покупця.
9.6. Усі додаткові угоди до цього Договору набувають чинності, якщо вони вчинені у
письмовому вигляді, підписані та скріплені печатками Сторін (за наявності).
9.7. Всі повідомлення за Договором вважаються оформленими належним чином у випадку,
якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або
вручені особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких
повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля
відділу зв'язку одержувача.
9.8. Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій
третій особі без письмової згоди іншої Сторони.
9.9. Зі всіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями
чинного законодавства України.
9.10. Під час укладання Договору, Сторони підтверджують, що особи, які підписали
Договір, діють в межах наданих їм статутом та/або довіреністю повноважень, а також не є
усуненими від виконання своїх обов'язків, що Сторонами отримані всі необхідні для
укладання цього Договору погодження.
9.11. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання
зобов’язань за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні
дані Сторін захищаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Факт
підписання Договору є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та
обробку персональних даних.
9.12. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології,
українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакому юридичну силу,
по одному для кожної з Сторін.

10. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання
Сторонами цього Договору, так і на майбутнє): а) на Сторону не поширюється дія санкцій
Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства
США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного
департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої
держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі –
«Санкції»); та б) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами,
на яких поширюється дія Санкцій; в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із
дотриманням вимог Антикорупційного законодавства. Під Антикорупційним
законодавством слід розуміти: будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який
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вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з
підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій
Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або будь-які
застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції
закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977),
Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або будь-який
аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони
зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих
його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках; г) Сторона дотримується
вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні
заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства; д) Сторона та
всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи,
що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали
повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної
матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх,
та не мають намір щодо здійснення будь-якої з 11 вищевказаних дій у майбутньому, а також
Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких
дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має
певної міри контроль; е) Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за
цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може
порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання
позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь
своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).
10.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі
Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені
таким порушенням.
10.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на
яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу
Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з
накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.
10.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання
обов’язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового
повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати,
що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі
Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим
правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування
штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та
будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано),
в результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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