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1. Загальні положення. Терміни та визначення 
 
1.1. Регламент біржової торгівлі природним газом, що зберігається в газосховищах, з 
використанням торгової платформи товарної біржі – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент) розроблений на 
виконання Правил організації біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу 
на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 
біржа» (далі - Правила КСП) та затверджений відповідно до Господарського кодексу України, 
Закону України «Про товарні біржі», Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу 
газосховищ, Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 
біржа» та Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 
(далі – Правила). 
 
1.2. Цей Регламент є невід’ємною частиною Правил КСП та обов’язковим для всіх учасників 
біржових торгів природним газом, що зберігається в газосховищах, членів товарної біржі - 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржі» (далі – Біржа), 
працівників Біржі, а також уповноважених представників осіб, які допущені до торгів на Біржі 
відповідно до цього Регламенту. 
 
1.3. Цей Регламент визначає процедуру організації та проведення біржових торгів з купівлі-
продажу природного газу, що зберігається в газосховищах, з використанням торгової 
платформи Біржі, та є біржовим товаром у визначенні цього Регламенту, регулює порядок 
взаємодії між Біржею, учасниками біржових торгів, у тому числі членами Біржі, та 
правовідносини, що виникають між ними при укладанні та виконанні біржових угод та 
договорів купівлі-продажу при здійсненні торгівлі природним газом, що зберігається в 
газосховищах, на торговій платформі, а також визначає заходи з управління ризиками 
недотримання (невиконання) учасниками біржових торгів вимог цього Регламенту. 
 
1.4. Усі додатки до Регламенту та внутрішні документи Біржі, на які міститься посилання у 
Регламенті, є його складовою частиною.  
 
1.5. Терміни, що застосовуються в цьому Регламенті, мають таке значення: 
 

Аналітичні рахунки учасника 
біржових торгів 

рахунки, відкриті Біржею в кліринговій системі Біржі, 
призначені для обліку гарантійних внесків учасників торгів 
та їх фінансового забезпечення під розрахунки; для кожного 
учасника торгів в кліринговій системі Біржі відкривається 2 
(два) аналітичних рахунка – для обліку гарантійних внесків 
та для обліку фінансового забезпечення під розрахунки; 
 

Біржова угода зафіксоване та зареєстроване Біржею у визначений нею 
термін прийняття учасниками біржових торгів зобов’язань 
щодо купівлі-продажу біржового товару, на виконання 
якого укладається договір купівлі-продажу товару; 
 

Біржовий товар (товар) природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) 
вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів 
щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – 
природний газ), який є українським товаром відповідно до 
Митного кодексу України (отриманий (вироблений) на 
митній території України або ввезений на митну територію 
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України та випущений для вільного обігу) та зберігається в 
підземних сховищах газу України й відчужується на умовах 
передачі в газосховищі;   
 

Біржові торги 
 
 
 

торги біржовим товаром, що проводяться на торговій 
платформі за участю учасників біржових торгів та в порядку, 
встановленому цим Регламентом; 
 

Біржова торгівля природним 
газом в ПСГ 
(природний газ в ПСГ) 

біржова торгівля природним газом в митному статусі 
українського товару відповідно до Митного кодексу України 
(отриманим (виробленим) на митній території України або 
ввезеним на митну територію України та випущеним для 
вільного обігу), який зберігається в газосховищах, 
продається і придбавається на торговій платформі Біржі з 
умовою передачі природного газу між замовниками послуг 
зберігання в газосховищі; 
 

Вид заявки  
 
 
 

види заявок на купівлю/продаж, визначені Біржею, які 
розрізняються за умовами їх виконання щодо строку дії 
заявки та щодо обмежень ціни та/або обсягів; 
 

Газова доба (D) газова доба, в якій здійснюється передача природного газу, 
що зберігається в газосховищах; 
 

Гарантійний внесок грошові кошти, що вносяться учасником біржових торгів на 
поточний рахунок Біржі та обліковуються на відповідних 
аналітичних рахунках (аналітичні рахунки під гарантійні 
внески) в кліринговій системі Біржі відповідно до цього 
Регламенту, або інші активи, що визнані Біржею, призначені 
для забезпечення належного виконання зобов’язань 
учасників торгів; 
 

Двосторонній безперервний  
аукціон 

складова частина (етап) біржових торгів у формі аукціону з 
купівлі-продажу біржового товару, в ході якого одночасно 
може брати участь необмежена кількість учасників торгів - 
продавців і покупців, а біржові угоди укладаються на 
конкурентних засадах із застосуванням механізму метчінгу 
та з дотриманням принципу анонімності (знеособлення) 
учасників торгів; 
 

ДКБО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- договір комплексного банківського обслуговування, що 
укладається з АТ «Ощадбанк» шляхом приєднання  
відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та 
складається з таких невід’ємних частин: розділу І Договору 
комплексного банківського обслуговування, Правил 
банківського обслуговування клієнтів АТ «Ощадбанк» 
(розділу ІІ Договору комплексного банківського 
обслуговування), Тарифів АТ «Ощадбанк», укладених із 
посиланням на ДКБО додаткових договорів;   
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Замовник послуг зберігання 
природного газу (замовник 
послуг зберігання, замовник) 

фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на 
підставі договору зберігання (закачування, відбору) 
природного газу з оператором газосховищ замовляє 
послуги із зберігання (закачування, відбору) природного 
газу; 
 

Заявка подана на торговій платформі учасником торгів безумовна 
пропозиція (оферта) на купівлю (заявка на купівлю) або на 
продаж (заявка на продаж) біржового товару; 
 

Індивідуальний робочий 
обсяг  

максимальний добовий обсяг природного газу, який 
замовник послуг зберігання має право зберігати в 
газосховищі протягом певного періоду часу відповідно до 
договору зберігання (закачування, відбору) природного 
газу; 
 

Кліринг 
 
 
 
 
 
 

визначення зобов’язань учасника торгів, у тому числі 
шляхом заліку (неттінгу) зустрічних зобов’язань (якщо це 
передбачено внутрішніми документам Біржі), за поданими 
ним на торговій платформі заявками купівлі/продажу 
товару та/або укладеними біржовими угодами та/або 
договорами купівлі-продажу товару; 
 

Клірингова(-і) сесія(-ї) 
 
 
 
 

визначений(-і) Біржею період(-и) торгового дня, протягом 
якого(-их) здійснюється кліринг та відповідна взаємодія з 
оператором ПСГ та розрахунковим банком, визначена цим 
Регламентом; 
 

Комісійний збір оплата учасниками торгів послуг Біржі з укладення, 
реєстрації біржових угод та договорів купівлі-продажу, 
управління ризиками невиконання, представництва перед 
розрахунковим банком та оператором газосховищ згідно з 
відповідними договорами доручення тощо, а також оплата 
біржового збору, реєстраційного збору, у разі їх 
встановлення Біржею; 
 

Напрямок «Природний газ»  
 

сукупність секцій Біржі, в межах яких проводяться торги за 
товаром – природний газ; 
 

Облік передачі природного 
газу, що зберігається в 
газосховищах 
 

процес внесення оператором газосховищ відомостей про 
передачу природного газу, що зберігається в газосховищах, 
від одного замовника послуг зберігання іншому замовнику 
послуг зберігання, що передбачає зменшення обсягу 
природного газу на рахунку зберігання замовника, що 
передає природний газ, та збільшення обсягу природного 
газу на рахунку зберігання замовника, що приймає 
природний газ; 
 

Оператор газосховищ 
(оператор ПСГ) 
 

суб'єкт господарювання, що провадить діяльність із 
зберігання (закачування, відбору) природного газу на 
підставі ліцензії, виданої Національною комісією, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг; 
 

Оператор торгової 
платформи (Біржа) 

товарна біржа – Товариство з обмеженою відповідальністю   
«Українська енергетична біржа», яка на своїй електронній 
платформі організувала та надає доступ учасникам торгів 
для розміщення ними пропозицій (подання заявок) 
купівлі/продажу природного газу (включаючи можливість їх 
зміни або скасування), укладання та реєстрації угод та 
договорів купівлі-продажу природного газу; 
 

Підземне сховище газу (ПСГ, 
газосховище) 
 

інженерно-технологічний комплекс, призначений для 
зберігання природного газу, з характеристиками, 
визначеними Кодексом газосховищ України; 
 

Рахунок умовного зберігання 
(ескроу) 

рахунок, відкритий учасником біржових торгів у 
розрахунковому банку на підставі ДКБО або договору 
умовного зберігання (ескроу), укладеного відповідно до 
типової форми, визначеної в Додатку №3 до Правил КСП 
(форма договору може змінюватися за погодженням з 
конкретним розрахунковим банком), з метою запобігання 
ризику нездійснення розрахунків за укладеними на Біржі 
договорами купівлі-продажу товару; 
 

Реєстр біржових угод  інформація, що надається Біржею розрахунковому банку в 
електронному вигляді у порядку та за формою, що 
визначені ДКБО або договором умовного зберігання 
(ескроу); 
 

Ризики невиконання ризики невиконання/неналежного виконання учасниками 
торгів, що є сторонами за договорами купівлі-продажу, їх 
зобов’язань з оплати придбаного природного газу (далі 
також – ризик нездійснення розрахунків) чи його поставки 
(далі також – ризик непоставки); 
 

Розрахунковий банк Біржі фінансова (банківська) установа, в якій Біржею відкрито 
рахунок для гарантійних внесків учасників торгів для сплати 
послуг Біржі згідно з її тарифами, а також можливої 
неустойки (пені, штрафів), компенсації постраждалій 
стороні за біржовою угодою (договором купівлі-продажу) 
на випадок невиконання (неналежного виконання) 
учасниками торгів своїх зобов’язань; 
 

Розрахунковий банк учасника 
торгів-покупця 
(розрахунковий банк) 
 
 
 
 

погоджена Біржею фінансова (банківська) установа, що 
відкриває учаснику біржових торгів та здійснює 
обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), в 
тому числі, з залученням Біржі як довіреної особи учасника 
торгів; 
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Торгівля природним газом, 
що зберігається в 
газосховищах з 
використанням торгової 
платформи Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю «Українська 
енергетична біржа» 
 

секція Біржі за напрямком «Природний газ», в якій на 
торговій платформі Біржі учасниками торгів вчиняються 
біржові операції з купівлі-продажу природного газу, що є 
біржовим товаром у визначенні цього Регламенту;  
 

Торгова платформа електронна платформа, функціонування та керування якою 
забезпечується Оператором торгової платформи (Біржею), 
котра використовується учасниками торгів для розміщення 
пропозицій (подання заявок) на купівлю/продаж 
природного газу (з можливістю їх зміни або скасування), у 
тому числі для врегулювання небалансів протягом газової 
доби (D), на якій реєструються біржові угоди та укладаються 
договори купівлі-продажу, та яка функціонує відповідно до 
правил та умов користування, визначених її оператором 
(Біржею), з урахуванням вимог Кодексу газосховищ; торгова 
платформа складається з електронної торгової системи 
(програмний продукт «Енергетична торгова платформа», ПП 
ЕТП) та клірингової системи (програмний продукт «Settler», 
ПП «Settler»), що являють собою сукупність баз даних, 
технічних, програмних, телекомунікаційних комплексів та 
будь-яких, без винятку, інших засобів, які забезпечують 
можливість збору, аналізу, моніторингу, зберігання, 
обробки і розповсюдження інформації, необхідної для 
проведення біржових торгів, укладення та виконання 
біржових угод, здійснення клірингу та забезпечення 
розрахунків і поставки за укладеними договорами купівлі-
продажу; 
 

Торгова сесія (торгові сесії) визначений (-і) Біржею період (-и) торгового дня, протягом 
якого (-их) проводиться біржова торгівля природним газом, 
що зберігається в газосховищах; 
 

Торгове сповіщення інформаційне повідомлення відповідно до форми, 
встановленої Кодексом газосховищ, що направляється 
оператору газосховищ від замовника послуг зберігання 
щодо обсягів природного газу, які він має намір відчужити 
або набути; такі торгові сповіщення направляються 
оператору газосховищ від імені замовника послуг 
зберігання Біржею як довіреною особою на підставі 
укладеного договору доручення з відповідним замовником 
послуг зберігання; 
 

Торговий день 
 
 
 

день, у який на Біржі проводяться біржові торги природним 
газом, що зберігається в газосховищах, відповідно до цього 
Регламенту; 
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Стандартизовані продукти 
біржової торгівлі природним 
газом, що зберігається в 
газосховищах, з 
використанням торгової 
платформи Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю «Українська 
енергетична біржа» 
(стандартизовані продукти) 
 

визначений обсяг природного газу, який продається і 
придбавається на торговій платформі Біржі на умовах 
передачі протягом газової доби відповідно до цього 
Регламенту та інших внутрішніх документів Біржі 

Учасники біржових торгів 
природним газом, що 
зберігається в газосховищах, 
з використанням торгової 
платформи Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю «Українська 
енергетична біржа» 
(учасники біржових торгів, 
учасники торгів) 
 

суб`єкти ринку природного газу, які мають статус 
податкових резидентів України та отримали право на 
здійснення біржових операцій на торговій платформі 
шляхом акредитації в якості члена Біржі або клієнта члена 
Біржі; 
 
 
 
 

Фінансове забезпечення 
учасника торгів під 
розрахунки (фінансове 
забезпечення під 
розрахунки) 

грошові кошти, що попередньо перераховуються учасником 
біржових торгів на рахунок умовного зберігання (ескроу) 
такого учасника торгів та обліковуються на аналітичних 
рахунках (аналітичні рахунки для фінансового забезпечення 
під розрахунки) в кліринговій системі Біржі відповідно до 
Правил КСП, та які призначені для належного виконання 
зобов’язань за договорами купівлі-продажу; 
 

Ціна біржової угоди ціна, за якою було здійснено операцію з купівлі-продажу 
товару на Біржі за визначеним стандартизованим 
продуктом; 
 

Цінові ліміти граничні значення ціни, в межах яких можуть зазначатися 
ціни в заявках на купівлю/продаж та укладатися угоди. 
 

 
1.6. Терміни, що не визначені у цьому Регламенті, мають значення, які надані в Кодексі 
газосховищ, Законі України «Про ринок природного газу», нормативно-правових актах та 
внутрішніх документах Біржі, зокрема у Правилах, Правилах КСП, Глосарії Біржі на офіційному 
веб-сайті Біржі. 
 
1.7. Біржа доводить до відома осіб, визначених у п. 1.2. цього Регламенту, Регламент, зміни та 
доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність, шляхом розміщення таких 
документів, інформації на офіційному вебсайті Біржі. Біржа додатково може використовувати 
інші способи інформування учасників біржових торгів та інших зацікавлених осіб відповідно 
до цього Регламенту та інших внутрішніх документів Біржі. 
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2. Вимоги до діяльності Біржі як оператора торгової платформи. Функції Біржі 
 

2.1. Біржа утворена та функціонує як газова біржа відповідно до Закону України «Про товарні 
біржі», Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газосховищ, Кодексу 
газотранспортної системи, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, 
Правил, Правил КСП, Регламенту та інших внутрішніх документів Біржі. 
 
2.2. Біржа здійснює організаційні, технічні, технологічні, інформаційні та інші заходи для 
забезпечення функціонування торгової платформи та проведення торгів природним газом  
між учасниками ринку природного газу для задоволення їх попиту щодо купівлі-продажу 
товару, в тому числі природного газу, що зберігається в газосховищах. 
 
2.3. Основні функції Біржі на ринку природного газу, що зберігається в газосховищах: 
- організація та проведення на торговій платформі торгів природним газом, що зберігається 

в газосховищах; 
- надання учасникам торгів доступу до торгової платформи Біржі для розміщення ними 

заявок на купівлю/продаж природного газу (включаючи можливість їх зміни або 
скасування); 

- контроль заявок учасників торгів на біржових торгах на відповідність вимогам Біржі; 
- визначення зобов’язань учасників торгів (продавців та покупців) за поданими ними на 

торговій платформі заявками, укладеними угодами та договорами купівлі-продажу; 
- реєстрація біржових угод купівлі-продажу природного газу, що зберігається в 

газосховищах; 
- контроль за виконанням зобов’язань учасників торгів за укладеними угодами та 

договорами купівлі-продажу; 
- забезпечення дотримання інтересів учасника торгів – постраждалої сторони в результаті 

невиконання іншою стороною зобов’язань за біржовими угодами та договорами купівлі-
продажу шляхом стягнення неустойки (штрафних санкцій, пені) та/або компенсаційних 
виплат з учасника торгів, з вини якого сталося таке невиконання; 

- розробка та впровадження заходів, спрямованих на забезпечення виконання укладених 
біржових угод та договорів купівлі-продажу; 

- формування документів за результатами біржових операцій; 
- надання в установленому порядку інформації за укладеними на Біржі 

угодами/договорами купівлі-продажу природного газу оператору газосховищ та 
розрахунковому банку учасника торгів; 

- здійснення інших функцій та повноважень, визначених Правилами КСП, Регламентом та 
іншими внутрішніми документами Біржі, договорами доручення, укладеними з 
учасниками торгів, тощо. 

 
2.4. З метою виконання функцій, передбачених цим Регламентом, Правилами КСП та іншими 
внутрішніми документами, Біржа вчиняє наступні дії: 
- здійснює акредитацію та веде облік учасників торгів; 
- на підставі отриманих від учасників торгів заявок та укладеної (укладених) на торговій 

платформі угоди (угод) купівлі-продажу природного газу, формує та надсилає оператору 
газосховищ способом, узгодженим з оператором відповідно до умов укладеного між 
ними договору, та/або передбаченим в Регламенті взаємодії та інформаційного обміну 
між Біржею та оператором газосховищ (чи іншим документом, який буде укладений між 
ними), торгових сповіщень за кожним договором купівлі-продажу – торгове сповіщення 
від імені учасника торгів-продавця на відчуження (продаж) та торгове сповіщення від 
імені учасника торгів-покупця на набуття (купівлю) природного газу; 
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- надає оператору газосховищ всю іншу інформацію відповідно до укладеного договору 
доручення з учасником торгів та договору про взаємодію та надання послуг з 
інформаційного забезпечення біржових торгів з оператором газосховищ; 

- здійснює інші повноваження від імені та в інтересах учасників біржових торгів, визначені 
договорами доручення з учасниками торгів. 

 
3. Вимоги до учасників біржових торгів щодо використання торгової платформи  

 
3.1. Для забезпечення належного функціонування автоматизованого робочого місця учасника 
біржових торгів та торгової платформи в цілому, учасники біржових торгів зобов’язані 
дотримуватися вимог щодо відповідності апаратного (технічного) та програмного 
забезпечення, а також доступу до Internet, мінімальним вимогам, встановленим Біржею, які 
оприлюднені на офіційному веб-сайті Біржі. 
 
3.2. Учасники біржових торгів зобов’язані: 
- безумовно дотримуватись вимог цього Регламенту, інших внутрішніх документів Біржі, 

договору оренди біржових місць, вимог чинного законодавства тощо; 
- вживати всіх необхідних заходів для запобігання виникнення обставин, які можуть 

спричинити пошкодження/неналежне функціонування автоматизованого робочого місця 
учасника біржових торгів та торгової платформи в цілому, зокрема, забезпечити 
встановлення та безперебійне функціонування ліцензованого антивірусного захисту, 
невтручання в роботу торгової платформи з автоматизованого робочого місця учасника 
торгів сторонніми особами тощо; 

- не допускати використання свого автоматизованого робочого місця іншими особами, в 
тому числі не акредитованими на Біржі брокерами; 

- не допускати розкриття, використання, розголошення, розповсюдження інформації, яка 
стала відома учаснику торгів в зв’язку з доступом до торгової платформи, що містить 
комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію та/або інформацію з обмеженим 
доступом; 

- не вчиняти дій для отримання за будь-яких обставин відомостей та/або інформації з 
торгової платформи, що не пов’язана безпосередньо з учасником біржових торгів та/або 
укладенням та виконанням ним біржових угод та договорів купівлі-продажу; 

- не підключатися до торгової платформи із застосуванням чужого електронного підпису 
або методом підбору чужого логіну та/або паролю; 

- не розголошувати та/або не передавати іншим особам свій електронний підпис, логіни, 
паролі, інші засоби ідентифікації учасника торгів; 

- не використовувати будь-які програмно-технічні та інші засоби для проникнення, 
несанкціонованого доступу до торгової платформи тощо; 

- не здійснювати несанкціоновані зміни стандартного порядку роботи технологічного 
обладнання Біржі, спрямовані на злом, атаку, дискредитацію Біржі; 

- не вчиняти будь-які інші дії, які спрямовані або можуть призвести до виникнення будь-
яких збоїв в роботі торгової платформи та в діяльності Біржі в цілому; 

- негайно повідомляти Біржу про будь-які втручання/спроби втручання сторонніми 
особами в функціонування автоматизованого робочого місця учасника біржових торгів 
та/або торгової платформи; про виникнення будь-яких обставин, які можуть спричинити 
неналежне функціонування торгової платформи; 

- в обов’язковому порядку змінити отримані стандартні паролі до програмного продукту 
«Енергетична торгова платформа» та клірингової системи Біржі на свої власні паролі; 

- здійснювати будь-які, без винятку, дії, спрямовані на належне функціонування 
автоматизованого робочого місця учасника біржових торгів та торгової платформи, 
забезпечення укладання та виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу, 
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безумовне виконання цього Регламенту, інших внутрішніх документів Біржі, договору 
оренди біржових місць, вимог чинного законодавства тощо.  

 
3.2.1. Учасники біржових торгів приймають на себе всі ризики, пов’язані з 
ненадійністю/недостатньою надійністю доступу до торгової платформи по каналах Internet 
(розрив зв’язку, затримка в передачі даних, збої тощо). 
 
3.2.2. Біржа при цьому не несе ніякої відповідальності за можливі втрати/збитки учасника 
торгів, які виникли в нього внаслідок ненадійності/недостатньої надійності доступу до торгової 
платформи по каналах Internet (розрив зв’язку між автоматизованим робочим місцем 
учасника торгів та торгової платформи, затримка в передачі даних, збої тощо). 
 
3.3. У випадку порушення/недотримання учасником біржових торгів вимог цього Регламенту, 
інших внутрішніх документів Біржі, договору оренди біржових місць, вимог чинного 
законодавства тощо, Біржа має безумовне право призупинити або повністю обмежити 
(заборонити) доступ учасника торгів до торгової платформи. Відновлення доступу 
здійснюється на розсуд Біржі за умови усунення порушень/недотримань учасником біржових 
торгів вищезазначених вимог, та за умови повного відшкодування учасником торгів 
заподіяних збитків Біржі, якщо такі були заподіяні. 
 
3.4. Біржа також зупиняє доступ учасника біржових торгів до торгової платформи у разі 
зупинення членства на Біржі учасника торгів (його уповноваженого представника) та 
зупинення його права на участь в біржових торгах з будь-яких причин, визначених цим 
Регламентом, іншими внутрішніми документами Біржі, договорами з Біржею, в тому числі 
договором оренди біржового місця, чинним законодавством тощо. 

 
4. Умови допуску учасників до біржових торгів 

 
4.1. До торгів природним газом, що зберігається в газосховищах, допускаються особи, 
визначені в розділі І цього Регламенту як учасники торгів, та які відповідають наступним 
вимогам: 
- мають дійсний договір на зберігання природного газу з оператором газосховищ; 
- отримали право на здійснення біржових операцій, пройшли належну акредитацію на 

Біржі відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній біржі – 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших 
внутрішніх документів Біржі, а також надали відповідні документи, які підтверджують 
повноваження представника(ів) на вчинення правочинів, зокрема, на укладання та 
підписання договорів купівлі-продажу; 

- відповідно до типової форми, визначеної в Додатку №2 до Правил КСП уклали договір 
доручення з Біржею на представництво їхніх інтересів перед оператором газосховищ, в 
тому числі щодо подання торгових сповіщень за результатами укладених договорів 
купівлі-продажу природного газу, здійснення інших повноважень, необхідних для 
укладення та виконання договорів купівлі-продажу; 

- видали Біржі довіреність для здійснення Біржею представництва за договором 
доручення, зазначеним вище; 

- мають право на подання торгових сповіщень оператору ПСГ (в тому числі шляхом 
посередництва Біржі на підставі договору доручення); 

- підписали договір приєднання (заяву про приєднання) до цього Регламенту за формою, 
визначеною в Додатку №1 до Правил КСП, згідно з яким погодились виконувати цей 
Регламент, а також інші внутрішні документи Біржі, які регулюють порядок акредитації на 
Біржі, укладення та виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу в частині 
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здійснення клірингу, розрахунків, порядок документообігу, а також інші правила, що 
регулюють здійснення біржової торгівлі природним газом; 

- уклали ДКБО або договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання 
(ескроу) з розрахунковим банком із залученням Біржі , а також договір банківського 
рахунку (поточного); 

- надали достатнє фінансове забезпечення (гарантійні внески та фінансове забезпечення 
під розрахунки) для належного виконання розрахунків за біржовими угодами та 
договорами купівлі-продажу природного газу (з урахуванням оплати послуг Біржі, 
розрахункового банку та можливої неустойки (штрафів, пені), компенсацій за 
невиконання біржових угод та договорів купівлі-продажу природного газу); 

 
Правилами, Правилами КСП, Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі можуть 
бути передбачені інші документи, умови та заходи, необхідні для допуску до біржових торгів.  
4.2. У випадку отримання від оператора ПСГ інформації про втрату чинності/призупинення 
договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, Біржа зупиняє допуск учасника 
до торгів. Підставою поновлення допуску у такому випадку є набуття чинності зазначеного 
договору або укладання відповідного нового договору з оператором ПСГ.  
 
4.3. Учасники біржових торгів в обов’язковому порядку перед початком торгової сесії повинні 
перевірити: 
- виконання всіх зобов’язань перед оператором газосховищ, визначених Кодексом 

газосховищ, в тому числі щодо наявності/відсутності простроченої заборгованості 
замовника послуг зберігання перед оператором газосховищ за договором зберігання 
(закачування, відбору) природного газу (надалі – договір зберігання); 

- відсутність/наявність обтяжень або обмежень (у т. ч. арешту) на природний газ, що 
зберігається у газосховищах, який виставлятиметься на біржові торги; 

- достатність індивідуального робочого обсягу за договором зберігання (закачування, 
відбору) природного газу для належного виконання зобов`язань щодо прийняття 
біржового товару;  

- право (в тому числі делеговане Біржі відповідно до договору доручення) на подання 
торгових сповіщень оператору ПСГ; 

- наявність необхідної суми гарантійного внеску та фінансового забезпечення під 
розрахунки (для учасників торгів, які мають намір придбати природний газ) на відповідних 
аналітичних рахунках в кліринговій системі Біржі.  

- наявність фінансового забезпечення на власному рахунку умовного зберігання (ескроу) 
для забезпечення здійснення оплати в повному обсязі за придбаний учасником торгів на 
біржових торгах товар (для учасників торгів, які мають намір придбати природний газ). 

 
4.4. Недотримання вимог п.4.3. Регламенту є підставою для зупинення допуску учасника до 
торгів та/або настання відповідальності, передбаченої цим Регламентом та іншими 
внутрішніми документами Біржі.  
 
4.5. Постійні члени Біржі можуть брати участь в біржових торгах особисто або через свого 
уповноваженого представника – брокера. Непостійні члени Біржі можуть брати участь в 
біржових торгах винятково через уповноваженого представника – брокера. При цьому 
учасник біржових торгів несе відповідальність за діяльність свого уповноваженого 
представника – брокера – при формуванні/подачі/знятті/зміні параметрів заявок, за помилки, 
допущені з будь-яких причин та за будь-яких обставин. Помилково сформовані та подані 
заявки беруть участь у біржових торгах відповідно до цього Регламенту. 
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4.6. Після закінчення терміну оренди біржового місця Біржею здійснюється автоматичне 
відключення непостійного члена Біржі від торгової платформи. 
 
4.7. Для участі в біржових торгах учасники торгів повинні здійснити вхід: 
- в програмний продукт «Енергетична торгова платформа» із застосуванням свого логіну і 

паролю та акцептуванням умов (погодженням з умовами) засвідчення вчинення дій в ПП 
ЕТП, що є рівнозначним підтвердженню своїм електронним підписом того, що всі дії 
учасника в програмному продукті «Енергетична торгова платформа» будуть вважатися 
підписаними особистим електронним підписом, відповідатимуть волевиявленню 
учасника біржових торгів та матимуть юридичну силу; 

- в кліринговій системі Біржі із застосуванням логіну та паролю з підтвердженням своїм 
кваліфікованим електронним підписом того, що всі дії учасника в кліринговій системі Біржі 
будуть підписаними особистим електронним підписом, відповідатимуть волевиявленню 
учасника біржових торгів та матимуть юридичну силу. 
 

5. Загальні умови проведення біржових торгів 
 
5.1. Біржові торги природним газом, що зберігається в газосховищах, проводяться відповідно 
до Розкладу торгів Біржі, опублікованого на офіційному веб-сайті Біржі. 
 
5.2. Біржові торги в межах газової доби можуть поділятися на торгові сесії, клірингові сесії (сесії 
для проведення клірингу та проведення розрахунків), що вказується у Розкладі торгів Біржі, 
які окремо публікуються на офіційному веб-сайті Біржі.  
 
5.3. Біржові торги природним газом, що зберігається в газосховищах, проводяться за 
технологією двостороннього безперервного аукціону. 
 
5.4. Укладання біржових угод за механізмом метчінгу здійснюється на підставі поданих 
учасниками торгів заявок на купівлю та заявок на продаж природного газу автоматично (без 
необхідності отримання підтвердження від учасників торгів чи акцептування ними зустрічних 
заявок) на основі співставлення умов зустрічних заявок щодо їх відповідності та за ціною, що 
є найкращою для кожного з учасників торгів – покупця та продавця відповідно до 
встановлених Біржею критеріїв (ціна, час) і порядку (пріоритетності) їх застосування, а саме: 
пріоритетність ціни, пріоритетність часу та з врахуванням виду заявок і зазначених у них 
параметрів. 
 
В разі підбору зустрічних заявок за результатами метчінгу, угода укладається за ціною раніше 
поданої заявки. 
 
5.5. Після надходження на торгову платформу заявки від учасника торгів здійснюється її 
перевірка на відповідність ціновим лімітам (у разі встановлення їх Біржею) та фінансовому 
забезпеченню (наявність на відповідних аналітичних рахунках в кліринговій системі Біржі 
необхідної суми гарантійного внеску та необхідної суми фінансового забезпечення під 
розрахунки для забезпечення здійснення оплати в повному обсязі за природний газ, в разі 
його придбання). У разі позитивного результату перевірки, така заявка допускається до торгів 
та стає доступною в електронній торговій системі Біржі для всіх учасників торгів, у випадку 
негативного результату – відхиляється торговою платформою. 
 
5.6. Кожна перевірена Біржею заявка, яка була допущена до торгів, в будь-який час може стати 
підставою для укладення біржової угоди у випадку наявності зустрічної заявки, що відповідає 
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встановленим Біржею критеріям пріоритетності з урахуванням виду заявки та зазначених у ній 
параметрів.  
 
5.7. Під час торгових сесій протягом газової доби учасники торгів мають право подавати 
заявки, змінювати їх або скасовувати раніше подані, але невиконані, заявки. 
 
5.8. Укладання угод, в яких учасник виступає одночасно продавцем та покупцем, заборонено. 
 
5.9. На підставі зареєстрованої в електронній торговій системі торгової платформи Біржі 
біржової угоди автоматично формується договір купівлі-продажу в електронному вигляді. 
Після підписання договору в кліринговій системі Біржі уповноваженими особами покупця і 
продавця шляхом додавання електронного підпису торговою платформою формуються 
торгові сповіщення, що подаються до оператора газосховищ, який здійснює облік передачі 
природного газу між замовниками послуг зберігання відповідно до вимог Кодексу 
газосховищ. Обмін інформацією щодо торгових сповіщень здійснюється відповідно до 
договору про взаємодію та надання послуг з інформаційного забезпечення біржових торгів, 
укладеного між Біржею та оператором газосховищ та/або іншим документом, який 
укладається між ними з метою врегулювання взаємного обміну інформацією. 
 
5.10. Підтвердження торгових сповіщень оператором газосховищ є підтвердженням 
виконання зобов’язань продавцем за договором купівлі-продажу і підставою для сторони 
договору-покупця (та Біржі як довіреної особи покупця) виконати свої зобов’язання щодо 
оплати придбаного природного газу зі свого рахунку умовного зберігання (ескроу). 
 
5.11. У випадку підтвердження від розрахункового банку учасника торгів-покупця щодо 
перерахування грошових коштів продавцю, зобов’язання учасників торгів за укладеною 
біржовою угодою та відповідним договором купівлі-продажу вважаються виконаними. 
 
6. Управління ризиками при здійсненні біржової торгівлі. Гарантійний внесок та фінансове 

забезпечення 
  

6.1. Для забезпечення належного виконання зобов`язань за укладеними біржовими угодами 
та біржовими договорами купівлі-продажу природного газу учасники торгів перераховують на 
поточний рахунок Біржі гарантійний внесок, який обліковується на відповідному аналітичному 
рахунку учасника торгів та відображається в інтерфейсі його автоматизованого робочого місця 
учасника біржових торгів. Розмір гарантійного внеску становить 3% від вартості біржового 
товару, який учасник торгів має намір придбати або продати. 
 
6.2. Перерахування учасниками біржових торгів гарантійного внеску на поточний рахунок 
Біржі здійснюється з призначенням платежу: «#UEEX Гарантійний внесок для участі в біржових 
торгах з використанням торгової платформи ТОВ «УЕБ»» за наступними реквізитами: рахунок 
№ UAХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ в ____(найменування Банка), код ЄДРПОУ 37027819 
(Увага! У разі некоректного введення ключового значення в тексті призначення платежу, 
відповідна сума не буде зарахована на аналітичний рахунок в кліринговій системі Біржі, а буде 
повернута як помилково перераховані кошти на розрахунковий 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 UEEX, що вводяться 
без пропусків - #UEEX). 
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6.3. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання договорів купівлі-
продажу при здійсненні торгівлі природним газом, що зберігається в газосховищах, учасники 
торгів, які мають намір придбати природний газ (покупці) зобов’язані, крім внесення 
гарантійного внеску, здійснити перерахування фінансового забезпечення під розрахунки у 
розмірі не менше, ніж 100% оплати від вартості природного газу, що мають намір придбати. 
Призначені для фінансового забезпечення грошові кошти перераховуються покупцем на його 
рахунок умовного зберігання (ескроу) в розрахунковому банку учасника торгів та 
обліковуються на відповідному аналітичному рахунку учасника торгів в кліринговій системі 
Біржі.  
 
6.4. Учасники торгів самостійно визначають суму грошових коштів, необхідну для 
забезпечення виконання біржових угод (з урахуванням оплати послуг Біржі) та договорів 
купівлі-продажу, виходячи з умов торгів та встановлених Біржею вимог щодо розміру 
гарантійного внеску та фінансового забезпечення під розрахунки, а також власних планів щодо 
операцій купівлі-продажу природного газу, які учасники торгів мають наміри здійснити. Після 
цього учасники торгів здійснюють перерахування грошових коштів (гарантійних внесків та 
фінансового забезпечення під розрахунки ) на відповідні рахунки. 
 
6.5. Необхідною умовою прийняття торговою платформою заявки учасника торгів є: 
- достатність на відповідному аналітичному рахунку учасника грошових коштів у розмірі 

гарантійного внеску, зазначеного в п.6.1 цього Регламенту; 
- достатність на відповідному аналітичному рахунку грошових коштів у розмірі фінансового 

забезпечення під розрахунки, зазначеного в п.6.3 цього Регламенту (для покупця). 
У випадку недостатності коштів на одному з аналітичних рахунків, або ж на обох (для покупця), 
заявка учасника торгів не допускається торговою платформою до торгів та не призводить до 
зміни стану рахунків. 
 
6.6. Біржа має право самостійно переглядати залишки на рахунках умовного зберігання 
(ескроу) на підставі ДКБО або договорів доручення, укладених з учасниками торгів. Грошові 
кошти, які зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), можуть бути використані для 
біржових торгів та здійснення розрахунків за договорами купівлі-продажу природного газу, 
укладеними на Біржі згідно з цим Регламентом. 
 
6.7. Учасник біржових торгів ініціює перерахування незаблокованих під подані ним заявки та 
укладені біржові угоди грошових коштів з аналітичного рахунку обліку гарантійних внесків на 
власний поточний рахунок шляхом подання розпорядження на зняття коштів на торговій 
платформі Біржі з зазначенням необхідної для перерахування суми.  
 
6.8. Учасник біржових торгів ініціює перерахування незаблокованих під подані ним заявки та 
укладені біржові угоди грошових коштів з власного рахунку умовного зберігання (ескроу) на 
власний поточний рахунок шляхом подання розпорядження на зняття коштів на торговій 
платформі Біржі з зазначенням необхідної для перерахування суми. 
 
6.9. Оператор торгової платформи обробляє та передає розрахунковому банку Біржі та 
розрахунковому банку учасника торгів-покупця на виконання подані учасниками біржових 
торгів розпорядження на зняття коштів не пізніше, ніж на наступний банківський день після 
отримання розпорядження.  
 
6.10. З метою зниження ризиків невиконання і забезпечення розрахунків та/або поставки 
Біржа має право встановлювати інші вимоги та запроваджувати інші заходи забезпечення 
належного виконання зобов`язань учасниками торгів.  
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7. Порядок подачі заявок та скасування (зняття з торгів) заявок  
 

7.1. Товар виставляється на продаж (на купівлю) на торги шляхом формування учасниками 
торгів відповідних заявок (заповнення відповідної електронної форми в електронній торговій 
системі торгової платформи Біржі). 
 
7.2. Подання заявки на купівлю/продаж біржового товару на торговій платформі означає 
офіційну згоду учасника торгів укласти біржову угоду на умовах, що вказані в такій заявці. 
Заявка на купівлю/продаж є публічною офертою (пропозицією), яка адресована іншим 
учасникам торгів з дотриманням вимог Правил та цього Регламенту. Заявка на 
купівлю/продаж біржового товару вважається поданою з моменту реєстрації такої заявки в 
електронній торговій системі торгової платформи Біржі з зазначенням дати та часу її 
реєстрації. 
 
7.3. Обсяг товару в заявці визначається в тисячах метрів кубічних (TM3) або в лотах (Lot), в 
залежності від обраних учасником торгів налаштувань торгової платформи. 
 
7.4. Обсяг 1 (одного) лоту дорівнює 1000 (одній тисячі) метрів кубічних природного газу. 
 
7.5. Ціна товару в заявці на купівлю-продаж газу в ПСГ визначається в національній валюті 
України.  
 
7.6. В електронній торговій системі торгової платформи Біржі використовуються наступні види 
заявок: 
 
7.6.1. дійсна до відміни – заявка даного типу може бути скасована (знята з торгів) виключно 
брокером, який її подав; 
 
7.6.2. дійсна до дати – в заявці вказується термін її дії, а саме: дата та час, коли вона буде 
автоматично знята з торгів торговою платформою; 
 
7.6.3. добова – заявка, яка діє лише протягом поточного торгового дня (з 7 години 00 хвилин 
поточного календарного дня до 7 години 00 хвилин наступного календарного дня за 
Київським часом), після чого буде автоматично знята з торгів торговою платформою; 
 
7.6.4. терміново виконати або відмінити – заявка з визначеною ціною, яка повинна бути 
виконана частково чи у повному обсязі у випадку співпадіння цін або одразу знята з торгів 
торговою платформою; 
 
7.6.5. виконати або відмінити – заявка з визначеною ціною, яка повинна бути виконана 
виключно у повному обсязі у випадку співпадіння ціни або одразу знята з торгів торговою 
платформою. 
 
7.7. В електронній торговій системі торгової платформи Біржі використовуються наступні види 
заявок за цінами: 
 
7.7.1. лімітна – заявка, яка повинна бути виконана за ціною, не гірше визначеної в заявці, та в 
межах обсягу, зазначеного в такій заявці; 
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7.7.2. ринкова – заявка, яка повинна бути виконана в межах обсягу, зазначеного в заявці, та за 
найкращою ціною (цінами), яка (які) є на ринку відповідного біржового товару на момент 
реєстрації такої заявки на торговій платформі та протягом строку її дії; 
 
7.8. В заявках може використовуватися параметр AoN («все або нічого»), який визначає 
виконання заявки лише в повному обсязі. При деактивації відповідного параметру, заявка 
може бути виконана як у повному обсязі, так і частково. Мінімальний обсяг виконання заявки 
дорівнює 1 (одному) лоту (Lot) або 1000 (одній тисячі) метрів кубічних природного газу. 
 
7.9. У будь-який момент брокер має можливість відредагувати, а також скасувати (зняти з 
торгів) власні заявки, за якими ще не було укладено біржових угод. Якщо заявка була виконана 
частково, брокер має можливість редагувати або скасувати залишок заявки. 
 
7.10. Інша детальна інформація щодо порядку укладання біржових угод, програмно-технічних 
аспектів (зокрема, щодо інтерфейсу торгової платформи, вимог до програмно-технічного 
забезпечення учасника торгів), операцій, які можуть вчинятися на торговій платформі та дій 
учасників торгів тощо, яка не передбачена цим Регламентом, зазначається в Інструкції 
користувача торгової платформи товарної біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська енергетична біржа», що розміщена на офіційному веб-сайті Біржі.  
 

8. Укладання біржових угод та договорів купівлі-продажу між учасниками торгів 
 
8.1. Укладення біржових угод на торговій платформі здійснюється шляхом метчінгу. Метчінг - 
автоматичне укладення біржових угод за відповідним біржовим товаром на підставі поданих 
учасниками торгів на торговій платформі заявок купівлі/продажу шляхом автоматичного 
співставлення параметрів зустрічних заявок відповідно до критеріїв і порядку їх застосування, 
визначених Біржею та з врахуванням виду заявок і зазначених в них параметрів. 
 
У разі наявності списків виключень, біржові угоди укладаються з врахуванням таких списків. 
 
8.2. Оператор торгової платформи формує списки виключень контрагентів за письмовою 
заявою від учасника біржових 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 цінним листом або рекомендованим з повідомленням про вручення тощо, 
за двома принципами: 
 
8.2.1. «Чорний список» («Всі крім») – до списку виключень вносяться контрагенти (учасники 
торгів), з якими у відповідного учасника торгів на торговій платформі укладення біржових угод 
неможливе; 
 
8.2.2. «Білий список» («Ніхто крім») – до списку виключень вносяться лише ті контрагенти 
(учасники торгів), з якими у відповідного учасника торгів на торговій платформі є можливим 
укладення біржових угод. 
 
З метою включення суб’єктів господарювання до «Білого списку», оператор торгової 
платформи має право здійснювати додаткову перевірку таких суб’єктів (учасників торгів) на 
предмет виявлення потенційних ризиків та запобігання маніпулювання цінами, із 
застосуванням власної системи комплаєнс-ризиків (внутрішнього контролю управління 
ризиками). 
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8.3. Внесення контрагента до списку виключень конкретного учасника торгів не обмежує його 
право на участь в біржових торгах та можливості укладання біржових угод з іншими 
учасниками торгів. 
 
8.4. Заява учасника торгів про внесення контрагента до списку виключень є документом, який 
виражає волю та потреби такого учасника, що подає заявки на торговій платформі, та 
прирівнюється до заявлених кваліфікаційних вимог учасником торгів до контрагентів.  
 
8.5. Оператор торгової платформи редагує список виключень контрагентів (додає та/або 
вилучає контрагентів) за письмовою заявою від учасника біржових торгів з підписом 
керівника, або іншої уповноваженої особи, та печаткою (у разі її наявності), переданою будь-
яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо), з подальшим 
надсиланням оригіналу поштою цінним листом або рекомендованим з повідомленням про 
вручення тощо. Коригування списку відбувається не частіше, ніж 1 (один) раз на добу, та 
вступає в силу на наступний робочий день після отримання оператором торгової платформи 
такого списку. 
 
8.6. Моментом укладання брокером (учасником торгів) біржової угоди вважається момент 
реєстрації такої угоди в електронній торговій системі торгової платформи Біржі з зазначенням 
дати та часу її реєстрації. З цього моменту така біржова угода вважається дійсною та 
безумовною для виконання. 
 
8.7. На підставі укладеної на торговій платформі біржової угоди сторони такої біржової угоди 
протягом визначеного Біржею та оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу, 
зобов’язані укласти між собою договір купівлі-продажу, що сформований кліринговою 
системою на підставі укладеної біржової угоди відповідно до типової форми, шляхом 
підписання кваліфікованими електронними підписами в кліринговій системі Біржі. 
 
8.8. У випадку, якщо брокер не має повноважень на підписання договорів купівлі-продажу, то 
такі договори підписуються протягом визначеного Біржею та оприлюдненого на її офіційному 
веб-сайті періоду часу кваліфікованим електронним підписом іншої уповноваженої особи 
учасника торгів, що надала Біржі підтвердження відповідних повноважень та здійснила вхід в 
клірингову систему Біржі із застосуванням свого власного логіну та паролю. 
 
8.9. У випадку, коли сторона біржової угоди – продавець протягом визначеного Біржею та 
оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу, не підписала кваліфікованим 
електронним підписом у кліринговій системі договір купівлі-продажу, Біржа не надсилає 
оператору газосховищ торгові сповіщення на відчуження та набуття природного газу за таким 
договором. Кошти в розмірі 100% від загальної вартості товару відповідно до біржової угоди, 
які були заблоковані під біржову угоду на аналітичному рахунку покупця для обліку 
фінансового забезпечення під розрахунки в кліринговій системі, розблоковуються. Сума 
заблокованого під біржову угоду гарантійного внеску сторони біржової угоди – покупця 
розблоковується на його аналітичному рахунку в кліринговій системі Біржі, натомість сума 
заблокованого під біржову угоду гарантійного внеску сторони біржової угоди – продавця 
списується Біржею з його аналітичного рахунку в кліринговій системі Біржі як штраф та 
розподіляється відповідно до рішення Біржового комітету. 
 
8.10. У випадку, коли сторона біржової угоди – покупець протягом визначеного Біржею та 
оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу, не підписала кваліфікованим 
електронним підписом в кліринговій системі Біржі договір купівлі-продажу, Біржа не надсилає 
оператору газосховищ торгові сповіщення на відчуження та набуття природного газу за таким 
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договором. Кошти в розмірі 100% від загальної вартості товару відповідно до біржової угоди, 
які були заблоковані під біржову угоду на аналітичному рахунку покупця для обліку 
фінансового забезпечення під розрахунки в кліринговій системі Біржі, розблоковуються. Сума 
заблокованого під біржову угоду гарантійного внеску сторони біржової угоди – продавця 
розблоковується на його аналітичному рахунку в кліринговій системі Біржі, натомість сума 
заблокованого під біржову угоду гарантійного внеску сторони біржової угоди – покупця 
списується Біржею з його аналітичного рахунку в кліринговій системі Біржі як штраф та 
розподіляється відповідно до рішення Біржового комітету. 
 
8.11. У випадку, коли обидві сторони біржової угоди протягом визначеного Біржею та 
оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу, не підписали кваліфікованими 
електронними підписами в кліринговій системі Біржі договір купівлі-продажу, Біржа не 
надсилає оператору газосховищ торгові сповіщення на відчуження та набуття природного газу 
за таким договором. Кошти в розмірі 100% від загальної вартості товару відповідно до 
біржової угоди, які були заблоковані під біржову угоду на аналітичному рахунку покупця для 
обліку фінансового забезпечення під розрахунки в кліринговій системі, розблоковуються. 
Сума заблокованих під біржову угоду гарантійних внесків обох із сторін біржової угоди 
розблоковується на їх аналітичних рахунках в кліринговій системі Біржі. 
 
8.12. У випадку, коли одна або обидві сторони біржової угоди протягом визначеного Біржею 
та оприлюдненого на її офіційному веб-сайті періоду часу не підписали кваліфікованими 
електронними підписами в кліринговій системі Біржі договір купівлі-продажу, обидві сторони 
не звільняються від сплати комісійного збору, якщо інше не визначено рішенням Біржового 
комітету. При цьому, з аналітичних рахунків (для гарантійних внесків) продавця та покупця в 
кліринговій системі Біржі списується комісійній збір, а суми заблокованих під біржову угоду 
коштів - решта від заблокованих під біржову угоду гарантійних внесків та фінансове 
забезпечення покупця під розрахунки - розблоковуються. 
 
8.13. При настанні будь-якої події, зазначеної у пп. 8.9.-8.11., біржова угода анулюється.  
 
8.14. На підставі укладеного та підписаного в кліринговій системі договору купівлі-продажу 
природного газу, Біржа найближчої клірингової сесії формує та надсилає відповідні торгові 
сповіщення на відчуження та набуття природного газу оператору газосховищ, який здійснює 
облік передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, між замовниками послуг 
зберігання.  
 
8.15. Оператор газосховищ на підставі отриманих торгових сповіщень здійснює передачу 
природного газу між учасниками торгів. У разі непідтвердження торгового сповіщення, 
оператор газосховищ повідомляє про це Біржу (як довірену особу учасників торгів на підставі 
укладених договорів доручення) шляхом надсилання електронного повідомлення з 
зазначенням причини відмови. 
 
8.16. Оператор газосховищ підтверджує торгові сповіщення та обліковує передачу природного 
газу, що зберігається в газосховищах, якщо: 

- торгове сповіщення про передачу природного газу, надане замовником послуг 
зберігання, збігається з відповідним торговим сповіщенням іншої сторони передачі 
природного газу, що зберігається в газосховищах; 

- замовник, який передає природний газ, має на момент передачі природного газу на 
своєму рахунку зберігання обсяг природного газу, не менший ніж обсяг природного газу, 
вказаний у торговому сповіщенні; 
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- обсяг природного газу, який передається, не перебуває під обтяженням або 
обмеженням (у т. ч. арештом), якщо оператор газосховищ був поінформований відповідно до 
чинного законодавства про такі обтяження або обмеження (у т. ч. арешт); 

- суб’єкт ринку природного газу, який приймає природний газ, має на момент передачі 
природного газу укладений з оператором газосховищ договір зберігання (закачування, 
відбору) природного газу та необхідний розподілений індивідуальний робочий обсяг за 
договором зберігання (закачування, відбору) природного газу; 

- замовник послуг зберігання, що надав торгове сповіщення про передачу природного 
газу, що зберігається в газосховищах, не має простроченої заборгованості перед оператором 
газосховищ за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу; 

- замовник послуг зберігання, який передає або приймає природний газ, виконує вимоги 
цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. 
 
8.17. Після здійснення обліку передачі оператором газосховищ природного газу від учасника 
біржових торгів - продавця до учасника біржових торгів – покупця, розрахунковий банк, на 
підставі поданих Біржею в межах клірингової сесії реєстрів біржових угод, здійснює 
перерахування/списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Покупця на поточний 
рахунок Продавця (Бенефіціара) в розмірі 100% від загальної вартості товару відповідно до 
укладеного договору купівлі-продажу товару. 
 
8.18. З аналітичних рахунків (для гарантійних внесків) продавця та покупця в кліринговій 
системі Біржі Біржею списується комісійний збір згідно з умовами біржової угоди у розмірі, 
визначеному відповідними внутрішніми документами Біржі (тарифами, порядками, 
положеннями, регламентами тощо, що є невід’ємною частиною Правил), або окремими 
угодами з учасниками біржових торгів або окремими рішеннями Біржового комітету з 
врахуванням вимог чинного законодавства України. 
 
8.19. У випадку, коли оператор газосховищ в результаті обробки отриманих від Біржі торгових 
сповіщень не підтверджує торгові сповіщення та надає відповідне повідомлення Біржі про 
результати обробки торгових сповіщень із зазначенням причин відмови, то, в разі настання 
такої події, грошові кошти в розмірі 100% від загальної вартості товару відповідно до 
укладеного договору купівлі-продажу, які були заблоковані на аналітичному рахунку покупця 
для обліку фінансового забезпечення під розрахунки в кліринговій системі, розблоковуються. 
Сума заблокованого під відповідну біржову угоду гарантійного внеску учасника, з вини якого 
відбулося непогодження торгового сповіщення, списується Біржею з його аналітичного 
рахунку в кліринговій системі Біржі як штраф та розподіляється відповідно до рішення 
Біржового комітету, а сума заблокованого під відповідну біржову угоду гарантійного внеску 
іншого учасника розблоковується на його відповідному аналітичному рахунку під гарантійні 
внески у кліринговій системі торгової платформи. 
  
При настанні такої події договір купівлі-продажу вважається припиненим. 
 
8.20. У випадку, коли оператор газосховищ не підтверджує торгове сповіщення з наданням 
відповідного повідомлення Біржі про результати обробки торгових сповіщень із зазначенням 
причин відмови, учасники торгів-сторони за договором купівлі-продажу не звільняються від 
сплати комісійного збору Біржі, якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету. 
 

9. Порядок взаємодії Біржі з оператором газосховищ 
 
9.1. Порядок взаємодії Біржі та оператора газосховищ щодо біржових торгів природним газом, 
що зберігається в газосховищах, регулюється укладеним між ними договором про взаємодію 
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та надання послуг з інформаційного забезпечення біржових торгів, Регламентом про 
взаємодію та обміну інформацією та/або іншими документами. 

 
10. Порядок взаємодії Біржі та розрахункового банку учасника торгів-покупця 

 
10.1. Порядок взаємодії між Біржею та розрахунковим банком учасника торгів-покупця щодо 
здійснення розрахунків в процесі біржових торгів природним газом, що зберігається в 
газосховищах, регулюється Правилами КСП, цим Регламентом, ДКБО або договором рахунка 
умовного зберігання (ескроу), укладеним на основі типового договору (Додаток №3 до 
Правил КСП), який може бути змінений за погодженням з конкретним розрахунковим 
банком), договором про надання послуг (або іншим договором), укладеним Біржею з 
розрахунковим банком, іншими внутрішніми документами Біржі та чинним законодавством 
України. 

 
11. Заключні положення 

 
11.1. Порядок вирішення спорів за біржовими операціями, розірвання біржових угод, 
договорів купівлі-продажу, відповідальність Біржі та учасників біржових торгів, порядок 
розкриття та надання інформації, обставини непереборної сили та форс-мажор, інші питання, 
які не врегульовані даним Регламентом, регулюються Правилами Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українська енергетична біржа», Правилами КСП, іншими внутрішніми 
документами Біржі, чинним законодавством України тощо. 
 
11.2. Зміни та/або доповнення до цього Регламенту затверджуються Біржовим комітетом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа». 
 
11.3. При внесенні змін та/або доповнень до нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність та функціонування товарних або газових бірж, торгових платформ, а також при 
внесенні змін та/або доповнень до внутрішніх документів Біржі, відповідно до яких 
здійснюється регулювання відносин, зазначених в цьому Регламенті, цей Регламент 
застосовується в частині, що не суперечить таким змінам та/або доповненням. 
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                                                                                                                  Додаток № 1 
до Регламенту біржової торгівлі природним газом,  

що зберігається в газосховищах з використанням торгової платформи  
                                                                                                                   товарної біржі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

 

 

Про попереднє погодження дозволу надавати 
ТОВ «УЕБ» торгові сповіщення  
 

Заява 

Шановний _________________________________________________!  

____________ (найменування замовника послуг зберігання) (далі – Замовник послуг 
зберігання) (договір зберігання природного газу № ________________ від _____ 
___________20___ року) повідомляє оператора газосховищ - ______________, що Замовник 
послуг зберігання та товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 
біржа» (оператор торгової платформи) уклали договір доручення № __________ від ____ 
__________ 20____ року.  

Відповідно до договору доручення просимо надати Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Українська енергетична біржа» право доступу до інформаційної платформи 
оператора газосховищ – __________________та право вчиняти від імені та за дорученням 
Замовника послуг зберігання наступні юридично значущі дії на вказаній інформаційній 
платформі у відповідності та з урахуванням вимог Кодексу газосховищ, а саме:  

- звертатися до оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про 
наявність у Замовника послуг зберігання діючого договору зберігання природного газу, та  
відсутність підстав для припинення надання оператором газосховищ послуг за вказаним 
договором;  

- звертатися до оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про 
наявність у Замовника послуг зберігання природного газу на своєму рахунку зберігання, 
обсяги природного газу на рахунку зберігання, інформацію про обтяження та обмеження 
(у т. ч. арешт) природного газу;  

- звертатися до оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про 
наявність у Замовника послуг зберігання розподіленого робочого обсягу за договором 
зберігання (закачування, відбору) природного газу; 

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу, що зберігається в 
газосховищах після набуття/відчуження Замовником послуг зберігання права власності на 
такий обсяг (об’єм) природного газу на торговій платформі Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українська енергетична біржа» за договором купівлі-продажу 
природного газу. 
 

Посада         ПІБ 

 
 
Вих. № _______ 
Від ----- 20-- 

  
----------------(найменування просади 
керівника) 
Акціонерного товариства 
«Укртрансгаз» 
-----------------------------(ПІБ) 
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                                                                                                                                                                                   Додаток № 2  

до Регламенту біржової торгівлі природним газом,  
що зберігається в газосховищах, з використанням торгової платформи  

                                                                                                                   товарної біржі - Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

 
ТИПОВА ФОРМА 

 

ДОГОВІР 
купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах 

№___ 
м. ________ (Україна)                                                                                                 «______»____________20__ р. 

  
 
__________________________________________ (далі – Продавець), що є юридичною особою 
за законодавством України, в особі 
_____________________________________________________, яка(ий) діє на підставі 
________________, з однієї сторони, та ___________________________________________ 
(далі – Покупець), що є юридичною особою за законодавством України, в особі 
____________________________________________________, яка(ий) діє на підставі 
___________, з другої сторони, (далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона),  
 
керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України 
«Про ринок природного газу», Кодексом газосховищ (далі - Кодекс), затвердженим 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року за № 2495, іншими нормативно-правовими 
актами України, що регулюють відносини у сфері купівлі-продажу природного газу, та 
внутрішніми документами Біржі, уклали цей договір купівлі-продажу (поставки), далі – 
Договір, про наступне: 
Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, мають таке значення:  
 
«EIC-код» (Energy Identification Code) - унікальний код енергетичної ідентифікації суб'єкта 
ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, що використовуються на ринку 
природного газу у відповідності до Кодексу газотранспортної системи; 
 
«Банківський день» - будь-який день, у який Національний банк України відкритий для 
здійснення звичайної діяльності в м. Києві, Україна; 
 
 «Біржа» - товарна біржа – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 
енергетична біржа», яка на своїй електронній платформі організувала та надає доступ 
учасникам торгів для розміщення ними пропозицій (подання заявок) купівлі/продажу 
природного газу (включаючи можливість їх зміни або скасування), укладання та реєстрації 
угод та договорів купівлі-продажу природного газу; 
 
«Газ» - природний газ, що зберігається в газосховищах, який продається/придбавається згідно 
умов цього Договору та являється біржовим товаром в розумінні «Регламенту біржової 
торгівлі природним газом, що зберігається в газосховищах, з використанням торгової 
платформи товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 
енергетична біржа»; 
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«Газова доба (D)» - газова доба, в якій здійснюється передача природного газу; 
 
«Договірна вартість» - добуток Договірного обсягу та Договірної ціни; 
 
«Договірна ціна» - ціна за тисячу метрів кубічних Газу, що визначена біржовою угодою № 
_______ від _______, на підставі якої укладається цей Договір; 
 
«Договірний обсяг»  - обсяг Газу, який передається Покупцю згідно з цим Договором протягом 
Газової доби;  
 
 «Оператор газосховищ», «Оператор ПСГ» - суб'єкт господарювання, що провадить діяльність 
із зберігання (закачування, відбору) природного газу на підставі ліцензії, виданої 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг; 
 
«Пункт поставки» - матиме значення, наведене в пункті 1.4. цього Договору;  
 
«Рахунок умовного зберігання (ескроу)» - рахунок, відкритий учасником біржових торгів у 
розрахунковому банку на підставі ДКБО або договору умовного зберігання (ескроу), 
укладеного відповідно до типової форми, визначеної в Додатку №3 до «Правил організації 
біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу на товарній біржі – Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» » (форма договору може 
змінюватися за погодженням з конкретним розрахунковим банком), з метою запобігання 
ризику нездійснення розрахунків за укладеними на Біржі договорами купівлі-продажу товару; 
 
Терміни, що не визначені у цьому Договорі, мають значення, які надані в «Регламенті 
біржової торгівлі природним газом, що зберігається в газосховищах, з використанням 
торгової платформи товарної біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська енергетична біржа» (далі – Регламент), інших внутрішніх документах Біржі, 
зокрема у Правилах організації біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного 
газу на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 
енергетична біржа», Глосарії Біржі на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua та 
нормативно-правових актах.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Газ, а Покупець зобов’язується 
прийняти і своєчасно сплатити вартість такого обсягу Газу, в порядку та умовах, визначених 
цим Договором. 
 
1.2. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі Газу за цим Договором, що 
Газ належить йому на праві власності і є українським товаром в розумінні Митного кодексу, 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 будь-якого іншого обтяження чи обмеження. 
 
1.3. Приймання-передача Газу з боку Сторін відбувається шляхом подачі Біржею торгових 
сповіщень Оператору ПСГ від імені Продавця та Покупця відповідно до укладених з ними 
договорів-доручення. Процедура приймання-передачі Газу вважається завершеною, а право 
власності на Газ набуте Покупцем, якщо Оператором ПСГ підтверджено обидва подані йому 
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торгові сповіщення та здійснено облік передачі Газу між Продавцем та Покупцем відповідно 
до вимог Кодексу. 
 
1.4. Приймання-передача Газу відбувається у Пункті Поставки.  
Пункт поставки – підземні сховища газу Оператора ПСГ. 
 

2. ЯКІСТЬ, ОБСЯГ ТА СТРОК ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ 
 

2.1. Норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики Газу, який відчужується 
Продавцем Покупцю, мають відповідати вимогам Розділу ІІІ Кодексу газотранспортної 
системи України. 
 
2.2. Передача Газу відбувається шляхом подачі Біржею від імені Продавця та Покупця торгових 
сповіщень Оператору газосховищ протягом Газової доби ____________________. 
  
2.3. За розрахункову одиницю переданого Газу приймається один метр кубічний газу (м.куб.), 
приведений до стандартних умов згідно з Кодексом газотранспортної системи. 
 
2.4. Договірний обсяг, що підлягає передачі Продавцем Покупцеві, згідно з умовами укладеної 
Сторонами біржової угоди, складає ___________________________ метрів кубічних.  
 

3. ДОГОВІРНА ЦІНА, ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 

3.1. Договірна ціна та вартість визначаються в національній валюті України – гривні (UAH) з 
урахуванням ПДВ. 
 
3.2. Покупець оплачує придбаний Газ шляхом перерахування грошових коштів з рахунку 
умовного зберігання ескроу на поточний рахунок Продавця, або іншим шляхом, якщо це 
передбачено Регламентом. Платіж здійснюється на підставі наданого Біржею до 
розрахункового банку реєстру біржових угод. Детальний порядок списання та перерахування 
грошових коштів Покупця в рахунок оплати за Газ за цим Договором передбачається у ДКБО 
або договорі рахунку умовного зберігання (ескроу), що укладається між Покупцем, Біржею та 
розрахунковим банком.  
 
3.3. Договірна ціна Газу згідно біржової угоди складає: _________ грн. __ коп. 
(_________________________________ гривень __ копійок) за 1000 (тисячу) куб. м., крім того 
ПДВ 20% - _________ грн. __ коп. (_________________________________ гривень __ копійок). 
Всього з ПДВ 20% - _________ грн. __ коп. (_________________________________ гривень __ 
копійок).   
 
3.4. Договірна вартість Газу становить: _________ грн. __ коп. 
(_________________________________ гривень __ копійок) крім того ПДВ 20% - _________ грн. 
__ коп. (_________________________________ гривень __ копійок). Всього з ПДВ 20% - 
_________ грн. __ коп. (_________________________________ гривень __ копійок).  
 
3.5. Датою оплати Покупцем Газу є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок 
Продавця. 
 
3.6. Обсяг Газу, що зазначений в торгових сповіщеннях, який підтверджено Оператором ПСГ, 
є підставою для проведення розрахунків та підписання всіх необхідних документів за цим 
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Договором навіть у випадку, коли одна зі Сторін відмовляється підписувати будь-який з таких 
документів. 
 
3.7.  EIC-код Продавця: ________________ 
 EIC-код Покупця:  ________________ 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 
 

4.1. Сторони зобов'язуються виконувати вимоги цього Договору, Регламенту та чинного 
законодавства України.   
 
4.2. Покупець має право на отримання Газу в обсягах, визначених біржовою угодою та цим 
Договором, за умови належного виконання своїх зобов’язань.  
 
4.3. Продавець має право на отримання від Покупця своєчасної оплати за Газ відповідно до 
умов Договору та Регламенту. 
 
4.4. Зобов’язання Покупця щодо оплати Газу за цим Договором є дійсними лише за умови, що 
торгове сповіщення Продавця на відповідний обсяг Газу було підтверджено Оператором ПСГ 
у порядку, встановленому Кодексом. 
 
4.5. Зобов’язання Продавця щодо передачі Газу за цим Договором втрачають чинність у 
випадку, якщо під час обробки торгового сповіщення був з`ясований факт заборгованості 
Покупця перед Оператором ПСГ за договором зберігання (закачування, відбору) природного 
газу (далі – договір зберігання) та/або недостатнього для прийому газу замовленого робочого 
обсягу ПСГ Покупця. При настанні такої події цей Договір вважається припиненим.  
 
4.6. Сторони мають право здійснювати обмін інформацією між собою та Біржею з питань, що 
пов`язані з виконанням цього Договору. 
 
4.7. Сторони користуються іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, 
Регламентом та цим Договором.  
 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
 

5.1. Передача Газу обліковується Оператором ПСГ за умови наявності у Сторін чинних 
договорів зберігання. Укладанням цього Договору Сторони підтверджують, що у них є в 
наявності чинні договори зберігання і, що за цими договорами відсутня прострочена 
заборгованість перед оператором ПСГ, а також Покупець має достатній для прийому газу обсяг 
замовленого робочого обсягу ПСГ. 
 
5.2. Право власності та ризик втрати чи псування Газу переходять від Продавця до Покупця в 
Пункті поставки з моменту здійснення Оператором ПСГ обліку передачі Газу згідно з вимогами 
Кодексу. 
 
5.3. У випадку, коли Оператор ПСГ за результатами обробки отриманих від Біржі торгових 
сповіщень відмовляє у їх підтвердженні з причин, визначених Кодексом, та надає відповідне 
повідомлення Біржі про результати обробки торгових сповіщень, Сторони повинні виконати 
дії та здійснити платежі, передбачені Регламентом. При настанні такої події цей Договір 
вважається припиненим.  
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов‘язань за Договором згідно з чинним законодавством України та положеннями 
Регламенту.  
 
6.2. Укладанням цього Договору Сторони підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з 
вимогами Регламенту щодо умов та порядку застосування санкцій за невиконання чи 
неналежне виконання договірних зобов`язань.  
 
6.3. Спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів та консультацій між Сторонами. 
  
6.4. 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.  
 
6.5. У разі зупинення податковим органом реєстрації податкової накладної або розрахунку 
коригування з причин віднесення Продавця та/або його операцій до категорії ризикових, що 
стало причиною позбавлення Покупця права на включення такої податкової накладної або 
розрахунку коригування до податкової звітності відповідного звітного періоду, Продавець 
зобов’язаний компенсувати Покупцю нанесені цим збитки, а саме - Продавець зобов’язаний 
протягом 10-ти (десяти) календарних днів з дати отримання ним відповідної письмової 
вимоги, направленої Покупцем, сплатити Покупцю грошові кошти в розмірі, що дорівнюють 
сумі ПДВ в зазначеній податковій накладній та/або розрахунку коригування, реєстрація яких 
була призупинена податковим органом. Якщо в подальшому внаслідок вчинення Продавцем 
всіх необхідних дій для розблокування, податкова накладна та/або розрахунок коригування 
будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, Покупець протягом 10-ти 
(десяти) календарних днів зобов’язується повернути Продавцю грошові кошти, сплачені 
останнім за цим пунктом Договору.  
 
6.6. У разі порушення Продавцем порядку виписки та/або оформлення податкової накладної 
або розрахунку коригування, та/або граничних термінів, та/або умов реєстрації та/або 
відсутності факту реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних тощо, Продавець зобов’язаний компенсувати Покупцю 
нанесені ним збитки, а саме - Продавець зобов’язаний протягом 10-ти (десяти) календарних 
днів з дати отримання ним відповідної письмової вимоги, направленої Покупцем, сплатити 
Покупцю грошові кошти в розмірі, що дорівнюють сумі ПДВ в зазначеній податковій накладній 
та/або розрахунку коригування. Якщо в подальшому порушення буде усунене та/або така 
податкова накладна та/або розрахунок коригування будуть зареєстровані Продавцем, 
Покупець протягом 10-ти (десяти) календарних днів зобов’язується повернути Продавцю 
грошові кошти, сплачені останнім за цим пунктом Договору. 
 
6.7. В разі, якщо податковим органом шляхом винесення податкового повідомлення-рішення, 
у випадку, якщо таке повідомлення-рішення залишилось чинним після його судового 
оскарження (з обов’язковим клопотанням Покупця про залучення Продавця до розгляду такої 
судової справи в якості третьої особи), в тому числі в апеляційному порядку, буде зменшено 
податковий кредит Покупця з ПДВ та/або зменшено бюджетне відшкодування з ПДВ та/або 
зменшені податкові витрати Покупця на вартість газу, що був проданий Продавцем, якщо 
згідно з висновками акту перевірки податкового органу безпосередньою підставою для цього 
будуть правовідносини Покупця із Продавцем за цим Договором (неналежність з точки зору 
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податкового органу первинних документів; фіктивність діяльності або статус «податкової ями» 
Продавця з точки зору податкового органу; неналежна реєстрація Продавцем податкових 
накладних та/або розрахунків коригування тощо), то Продавець зобов’язується протягом 10-
ти (десяти) календарних днів з дати отримання від Покупця відповідної письмової вимоги з 
належним документальним обґрунтуванням сплатити Покупцю грошові кошти в розмірі, що 
дорівнює сумі, на яку Покупцю зменшено податковий кредит з ПДВ та/або зменшено суму 
бюджетного відшкодування з ПДВ та/або в розмірі 18% від суми, на яку зменшено податкові 
витрати Покупця та/або в розмірі штрафних санкцій (в тому числі пені), фактично сплачених 
Покупцем до бюджету. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків 
за Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. 
 
7.2. Під форс-мажором Сторони розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним 
контролем Сторони, що посилається на форс-мажорні обставини, внаслідок або в результаті 
якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така 
Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі свого 
боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору 
внаслідок непередбачуваних Сторонами подій надзвичайного характеру, в тому числі, але не 
виключно: 
 
7.2.1. дія законодавчих та підзаконних актів, які безпосередньо стосуються Сторони, 
виконання або дотримання яких роблять незаконним та/або неможливим виконання будь-
якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором; 
 
7.2.2. війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, 
заколоти, епідемії, карантинні обмеження; 
 
7.2.3. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, 
сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та 
несприятливі погодні умови; 
 
7.2.4. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів та/або обладнання на 
газотранспортній системі; 
 
7.2.5. інші форс-мажорні обставини, передбачені Законом України «Про торгово-промислові 
палати в Україні». 
 
7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-
промисловою палатою України або її структурними підрозділами.  
 
7.4. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй 
виконувати свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому 
випадку, не пізніше 5 (п’яти) днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про 
настання (або припинення) таких обставин, з наданням в майбутньому підтверджуючих 
документів. Неповідомлення або невчасне повідомлення, ненадання підтверджуючих 
документів позбавляє Сторони права посилатися на настання таких обставин. 
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7.5. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на час, протягом якого будуть діяти 
форс-мажорні обставини. 
 
7.6. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками, 
триватимуть більше ніж 75 (сімдесят п’ять) днів поспіль, кожна Сторона може припинити дію 
цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в письмовій формі. 
 

8. ІНШІ УМОВИ 
 

8.1. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не 
підлягають розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством 
або за письмовою згодою Сторін. 
 
8.2. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами шляхом застосування 
кваліфікованих електронних підписів у кліринговій системі торгової платформи Біржі та діє до 
повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором. Підписання цього Договору 
Сторонами в паперовому вигляді не вимагається та не є обов’язковою умовою набрання ним 
чинності.  
 
8.3. Дію цього Договору може бути припинено: 
- за взаємною згодою сторін; 
- у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Регламентом. 
 
8.4. Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору.  
 
8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім 
особам без письмової згоди на це іншої Сторони. 
 
8.6. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток згідно Розділу III 
Податкового Кодексу України.  
 
8.7. З усіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями 
чинного законодавства України та/або Регламентом. 
 

9. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 

9.1. 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. 
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Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:  
- будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який 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 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).  
 
9.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі 
Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені 
таким порушенням.  
 
9.3. 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.  
 
9.4. 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.  
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10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 
 

 
ПРОДАВЕЦЬ:                                                                                                                         ПОКУПЕЦЬ: 
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