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1. Загальні положення 
 

1.1. Регламент електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 
(далі – Регламент) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа» (далі – Правила), нормативних документів Товарної біржі 
«Українська енергетична біржа» (далі – Біржа) та чинного законодавства України. Регламент є 
невід’ємною частиною Правил Біржі. 
 
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 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. Електронні біржові торги проводяться з дотриманням таких загальних принципів: 
- анонімність (знеособлення) учасників біржових торгів по виставлених позиціях до моменту 
завершення періоду торгів; 
- добросовісна конкуренція; 
- недискримінація учасників торгів; 
- об'єктивність та неупередженість; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 
 
1.8. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників електронних біржових торгів, членів 
Біржі, працівників Біржі та осіб, що допущені до електронних біржових торгів відповідно до 
цього Регламенту.  
 
1.9. Порушення Регламенту тягне за собою відповідальність, передбачену цим Регламентом, 
Правилами біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа», іншими внутрішніми 
документами Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є невід’ємною частиною Правил, та 
чинним законодавством України. 
 
1.10. 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. 

 
2. Терміни та визначення 

 
Автоматизоване робоче 
місце учасника електронних 

робоче місце, з якого учасник електронних біржових торгів 
здійснює доступ до ПП БЕТС. 

http://www.ueex.com.ua/
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біржових торгів 
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. 

Базисне котирування ціна (або індекс), що вказується учасником торгів в позиції на 
продаж чи купівлю при торгівлі коефіцієнтом або 
премією/дисконтом; базисне котирування є публічним 
показником, який розраховується Platt’s, Argus, Thomson 
Reuters, Bloomberg або іншою інформаційно-аналітичною 
та/або консалтинговою компанією чи біржею за відкритою 
методологією. 

Біржова угода зафіксоване Біржею прийняття учасниками електронних 
біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу 
(поставки,  міни) відповідного 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 (розрахунковий) рахунок Біржі 
учасниками біржових торгів або їх клієнтами для участі у торгах,  
гарантування укладання біржових угод та виконання умов 
біржових свідоцтв.  

Гарантований залишок 
коштів 

кошти, що вносяться учасниками електронних біржових торгів 
на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі для участі у торгах,  
гарантування виконання своїх зобов’язань перед Біржею, 
відшкодування завданих збитків. 

Дисконт величина, виражена в грошовій формі, яка має від'ємне 
значення відповідно до базисного котирування. 

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 
електронний цифровий підпис» забезпечується в ПП БЕТС за 
допомогою ЕЦП або АВП. В деяких секціях може бути 
передбачено використання лише ЕЦП або лише АВП. 

Електронний цифровий 
підпис (ЕЦП) 

електронний цифровий підпис у визначенні статті 1 Закону 
України «Про електронний цифровий підпис». 

Електронні біржові торги організація та проведення біржових торгів з використанням  ПП 
БЕТС. 

Заявка електронний документ в ПП БЕТС, оформлений за 
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встановленою Біржею формою, що може містити заявку на 
продаж, заявку на купівлю, позицію на продаж, позицію на 
купівлю. 

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 товару та 
укладання біржової угоди згідно умов поданої Позиції на 
продаж відповідно до цього Регламенту. 

Заявка на продаж 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 
електронним підписом, що містить зустрічну безумовну 
комерційну пропозицію (оферту) на продаж товару та 
укладання біржової угоди згідно умов поданої Позиції на 
купівлю відповідно до цього Регламенту. 

Коефіцієнт 
Комісійний збір 

величина диференціації відповідно до базисного котирування. 
плата за послуги, що надаються Біржею, у т.ч. за реєстрацію 
укладених угод (біржовий збір, реєстраційний збір). 

Крок диференціалу величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) 
премія/дисконт за одиницю біржового товару під час 
проведення електронних біржових торгів в режимі торгівлі 
диференціалами. 

Крок коефіцієнту величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) 
коефіцієнт за одиницю біржового товару під час проведення 
електронних біржових торгів в режимі торгівлі коефіцієнтами. 

Крок ціни величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) ціна за 
одиницю біржового товару під час проведення електронних 
біржових торгів.  

Лот неподільна партія біржового товару, виставлена на продаж або 
заявлена до купівлі. 

Напрямок сукупність секцій за видом товару. 
Позиція на купівлю 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 купівлю визначеної в позиції кількості лотів та 
укладання свідоцтва біржової угоди згідно з умовами поданої 
позиції відповідно до цього Регламенту та Правил. 

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 визначеної в позиції кількості лотів та 
укладання біржової угоди згідно з умовами поданої позиції 
відповідно до цього Регламенту та Правил. 

Премія величина, виражена в грошовій формі, яка має додатне 
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значення відповідно до базисного котирування. 
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. 

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

Сертифікат відкритого 
ключа 

документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує 
чинність і належність відкритого ключа підписувача. 

Стартовий диференціал премія або дисконт, визначена в Заявці у формі позиції, з якої 
починаються біржові торги відповідним біржовим товаром в 
торговій сесії в режимі торгівлі диференціалами. 

Стартовий коефіцієнт коефіцієнт визначений в Заявці у формі позиції, з якого 
починаються біржові торги відповідним біржовим товаром в 
торговій сесії в режимі торгівлі коефіцієнтами. 

Стартова ціна ціна визначена в Заявці у формі позиції, з якої починаються 
біржові торги відповідним біржовим товаром в торговій сесії. 

Сторони біржової угоди  учасники електронних біржових торгів, що за результатами 
електронних біржових торгів уклали біржову угоду шляхом 
підписання біржового свідоцтва. 

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

члени Біржі та брокери, які отримали право укладати біржові 
угоди в ПП БЕТС. 

Форс-мажорні обставини непередбачені та непереборні події, що відбуваються 
незалежно від бажання учасників біржових торгів та/або їх 
клієнтів, Біржі та знаходяться поза контролем Біржі, учасників 
біржових торгів та/або їх клієнтів та носять непередбачуваний і 
невідворотний характер. 

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 ТБ «Українська 
енергетична біржа».  
 

3. Особливості використання електронної торгової системи 
 
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: 
 

http://www.ueex.com.ua/
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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 біржового товару на електронні біржові торги. Подача Заявок на 
продаж та купівлю біржового товару 

 
4.1. 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 ТБ «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. 
 
4.2. 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 
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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. 
 
4.3. Електронні біржові торги проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно з 
законодавством України. 
 
4.4. 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 2 (дві) години до початку торгів, якщо інше не 
визначено рішенням Біржового комітету;  
- Торги - період торгів, який починається у визначені умовами торгової сесії та оприлюднені на 
сайті Біржі дату і час, та закінчується після реалізації виставлених на 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. 
 
4.5. Розмір та порядок внесення гарантійного внеску у коштах, а також забезпечення в 
інших формах, відмінних від коштів, та умови їх використання, встановлюються окремо для 
кожної із секцій відповідними внутрішніми документами Біржі (порядками, положеннями, 
регламентами тощо, що є невід’ємною частиною Правил), учасниками електронних біржових 
торгів у Заявках у формі позицій або окремими рішеннями Біржового комітету з врахуванням 
вимог чинного законодавства України. 
 
4.6. Якщо учасник на електронних біржових торгах представляє інтереси клієнта, гарантійний 
внесок для участі в торгах вноситься клієнтом такого учасника. 
 
4.7. Гарантійний внесок перераховується на рахунок Біржі згідно сформованих в ПП БЕТС 
рахунків, якщо інше не визначено Біржовим комітетом. У разі відсутності на момент початку 
періоду торгів гарантійного внеску, Заявки такого учасника до електронних біржових торгів не 
допускаються. Заявки учасника, які частково забезпечені гарантійним внеском або забезпечені 
на більшу суму, ніж необхідно для забезпечення Заявок, допускаються до електронних 
біржових торгів в межах суми внесеного гарантійного внеску. Якщо у відповідній секції 
передбачено внесення фіксованої суми гарантійного внеску для участі в електронних біржових 
торгах, то Заявки по яких відповідну суму було внесено частково, або не було внесено взагалі, 
до електронних біржових торгів не допускаються. Допуск Заявок учасників до електронних 
біржових торгів безпосередньо під час проведення електронних біржових торгів можливий у 
разі зарахування гарантійного внеску під час періоду торгів. Гарантований залишок коштів в 
розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, по визначених Біржовим комітетом секціям Біржі, 
вноситься учасниками електронних біржових торгів, резидентами України, на поточний 
(розрахунковий) рахунок Біржі до отримання доступу до ПП БЕТС. В разі стягнення Біржею 
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коштів з гарантованого залишку в порядку, встановленому цим Регламентом, учасники 
електронних біржових торгів зобов’язані внести на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі 
кошти, яких не вистачає для забезпечення розміру гарантованого залишку коштів, у строк, що 
не перевищує 10 (десять) робочих днів з дня такого стягнення, але не пізніше 17 години 00 
хвилин дня, що передує дню, в якому проводяться електронні біржові торги, та в яких такі 
учасники або їх клієнти мають намір брати участь, якщо інше не визначено Біржовим 
комітетом. 
 
4.8. Біржовий комітет може приймати рішення про проведення електронних біржових торгів, 
для участі в яких гарантійний внесок учасниками електронних біржових торгів не вноситься. 
Участь учасників електронних біржових торгів в електронних біржових торгах без 
гарантованого залишку коштів на рахунку не допускається, якщо інше не визначено рішенням 
Біржового комітету. 
 
4.9. Порядок подачі Заявок учасниками біржових торгів. 
 
4.9.1. Біржовий товар виставляється на продаж та/або купівлю на електронні біржові торги на 
підставі Заявок у формі позицій у відкритих торгових сесіях в ПП БЕТС. Позиція об'єднує 
однорідні та взаємозамінні товари за видом товару (відповідно до встановлених стандартів та 
технічних нормативно-правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації), а також 
за ціною, коефіцієнтом або премією/дисконтом за одиницю товару, умовами поставки, 
умовами оплати та терміном укладання договору купівлі-продажу. 
 
4.9.1.1. Якщо умовами сесії визначено проведення торгів в національній валюті (Гривня), 
Біржовий товар виставляється на продаж та/або купівлю на електронні біржові торги на 
підставі Заявок у формі позицій за ціною з урахуванням ПДВ або за ціною без урахування ПДВ. 
 
4.9.2. Торгова сесія в ПП БЕТС відкривається автоматично після подачі першої Заявки у формі 
позиції по відповідній секції на конкретну дату, або Адміністратором ПП БЕТС згідно переданих 
будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою або в усній формі 
телефонним зв'язком) заяв учасників електронних біржових торгів, які мають акредитацію на 
відповідну секцію та бажання подати Заявки у формі позицій на продаж та/або на купівлю 
біржового товару відповідно до свого статусу в ПП БЕТС (Продавець, Покупець, 
Продавець/Покупець). 
 
4.9.3. Учасник електронних біржових торгів може подати необмежену кількість Заявок у формі 
позицій на продаж та/або на купівлю біржового товару відповідно до свого статусу в ПП БЕТС 
(Продавець, Покупець, Продавець/Покупець) окремо по кожній із секцій. Кожній позиції в ПП 
БЕТС присвоюється унікальний номер (номер позиції). 
 
4.9.4. Для участі в електронних біржових торгах по виставлених позиціях учасник електронних 
біржових торгів подає заявки на купівлю та/або заявки на продаж по позиціях, які його 
зацікавили, та/або може подати Заявку з зазначенням суми гарантійного внеску, в межах якого 
учасник матиме змогу здійснювати купівлю/продаж біржового товару за будь-якою з позицій в 
конкретній сесії відповідно до свого статусу в ПП БЕТС (Продавець, Покупець, 
Продавець/Покупець), якщо у секції не передбачено внесення фіксованої суми гарантійного 
внеску для участі в електронних біржових торгах. 
 
4.9.5. Для подачі Заявок, учасник електронних біржових торгів має здійснити вхід до ПП БЕТС в 
період реєстрації заявок, використовуючи свій особистий логін і пароль, та за допомогою 
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електронного підпису підтвердити, що всі його дії в ПП БЕТС будуть підписані його 
електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства 
України, після чого вибрати необхідну торгову сесію. 
 
4.9.6. Введена в ПП БЕТС, але не підписана електронним підписом Заявка, у будь-який момент 
періоду реєстрації заявок може бути відредагована або знята (видалена). 
 
4.9.7. Введена в ПП БЕТС Заявка до закінчення періоду реєстрації заявок має бути підписана 
електронним підписом. 
 
4.9.8. Після підписання електронним підписом першої Заявки на учать в торгах по кожній 
окремій позиції поточна стартова(ий) ціна, коефіцієнт або премія/дисконт по даній позиції 
фіксується для розрахунку гарантійного внеску. 
 
4.9.9. Значення стартової(го) ціни, коефіцієнту або премії/дисконту в підписаній електронним 
підписом Заявці у формі позицій до закінчення періоду реєстрації заявок  може бути 
відредаговане адміністратором ПП БЕТС на підставі рішення Біржового комітету за письмовою 
заявою від учасника електронних біржових торгів з чітким обґрунтуванням причин такої зміни 
ціни за підписом керівника та печаткою, переданою будь-яким зручним способом 
(факсимільним зв'язком, електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою 
цінним листом. При цьому зафіксована(ий) ціна, коефіцієнт або премія/дисконт по даній 
позиції для розрахунку гарантійного внеску не змінюється. 
 
4.9.10. На основі виставлених Заявок у формі позицій формується біржовий бюлетень, який 
оприлюднюється на сайті Біржі. Біржовий бюлетень містить інформацію про товарні позиції, 
розміри та кількість лотів, загальний обсяг товару, стартову ціну, коефіцієнт або 
премію/дисконт, умови та строки поставки. До кожної позиції в бюлетені може додаватися 
наданий «Паспорт якості» або інший документ, який підтверджує якісні характеристики 
біржового товару, а також шаблон договору купівлі-продажу біржового товару. Інформація в 
бюлетені може змінюватися у разі внесення змін в Заявки у формі позицій. 
 
4.9.11. По торгах у режимі торгівлі диференціалами або коефіцієнтами використовується 
попередня ціна, яка надається Покупцем або Продавцем, що подав відповідну Заявку у формі 
позиції, та передбачена у відповідній позиції за одиницю товару з урахуванням стартового 
диференціалу або коефіцієнту. 
 
4.10. Порядок відкликання (зняття) Заявок.  
  
4.10.1. Заявки учасників біржових торгів можуть бути відкликані (зняті):  
 
4.10.1.1. До моменту підписання Заявки учасником біржових торгів електронним підписом — 
самостійно у ПП БЕТС.  
 
4.10.1.2. До моменту початку періоду торгів - 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. Якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету, електронні біржові торги 
проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно з законодавством України. 
Електронні біржові торги розпочинаються у визначені умовами торгової сесії та оприлюднені 
на сайті Біржі дату і час в ПП БЕТС у мережі Інтернет з віддаленим доступом та закінчуються 
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 одночасно. 
 
5.4. Лоти кожної з позицій торгуються послідовно. Кожний наступний ідентичний лот/пакет з 
об’єднаних лотів в позиції виставляється на торги за ціною, коефіцієнтом або 
премією/дисконтом 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, коефіцієнтом або премією/дисконтом 
виставленою учасником електронних біржових торгів під час редагування умов власної позиції. 
   
5.5. Крок ціни, коефіцієнту або премії/дисконту встановлюється відповідними внутрішніми 
документами Біржі (порядками, положеннями, регламентами тощо, що є невід’ємною 
частиною Правил) або окремими рішеннями Біржового комітету або зазначається у 
інформаційному оголошенні про проведення електронних біржових торгів, що 
оприлюднюється на сайті Біржі, з врахуванням вимог чинного законодавства України окремо 
по кожній із секцій за одиницю біржового товару. 
 
5.6. Електронні біржові торги проходять як на підвищення, так і зниження ціни, коефіцієнту або 
премії/дисконту.  
 
5.7. Протягом періоду торгів учасники можуть здійснювати купівлю та продаж лотів за будь-
якою із допущених позицій у межах внесеного ними гарантійного внеску відповідно до свого 
статусу в ПП БЕТС (Продавець, Покупець, Продавець/Покупець) окремо по кожній із секцій, 
відповідно до списків виключень контрагентів (у разі їх наявності), якщо інше не визначено 
Біржовим комітетом. 
 
5.8. Адміністратор ПП БЕТС формує список виключень контрагентів за письмовою заявою 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, за двома принципами: 
 
5.8.1. «Всі крім» - до списку виключень вносяться контрагенти, які не матимуть змогу приймати 
участь по всім позиціям учасника в будь-якій торговій сесії. 
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5.8.2. «Ніхто крім» - до списку виключень вносяться лише ті контрагенти, які матимуть змогу 
приймати участь по всім позиціям учасника в будь-якій торговій сесії. 
 
5.9. Включення контрагента до списку виключень не обмежує його право на участь у 
електронних біржових торгах по позиціям інших учасників електронних біржових торгів. 
 
5.10. На підставі списку виключень, контрагента буде не допущено до участі у торгах по всім 
позиціям відповідного учасника в будь-якій торговій сесії, про що контрагента буде 
попереджено під час подачі ним заявки на купівлю та/або заявки на продаж по відповідних 
позиціях. 
 
5.11. Заява учасника електронних біржових торгів про внесення контрагента до списку 
виключень є документом, який виражає волю та потреби такого учасника, що виставляє Заявки 
у формі позицій на продаж та/або Заявки у формі позицій на купівлю, та прирівнюється до 
заявлених кваліфікаційних вимог учасником до контрагентів.  
 
5.12. Адміністратор ПП БЕТС редагує список виключень контрагентів (додає та/або вилучає 
контрагентів) за письмовою заявою 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. 
 
5.13. 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/коефіцієнт/премії або 
мінімального дисконту) 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/коефіцієнт/премію або зменшити дисконт за одиницю 

товару по лоту/пакету з об’єднаних лотів на 1 (один) або більше кроків ціни, коефіцієнту або 

премії/дисконту. 
 
5.14. Так само протягом періоду торгів учасниками-Продавцями подаються пропозиції про 
готовність продажу 1 (одного) лота/пакету з об’єднаних лотів в позиції на умовах учасника-
Покупця. Для заняття лідируючого положення (встановлення мінімальної 
ціни/коефіцієнту/премії або максимального дисконту) по лоту/пакету з об’єднаних лотів, на 
виконання якого вже подана пропозиція іншим учасником, учасник-Продавець повинен 
протягом часу очікування кращої пропозиції зменшити поточну ціну/коефіцієнт/премію або 
збільшити дисконт за одиницю товару по лоту/пакету з об’єднаних лотів на 1 (один) або більше 
кроків ціни, коефіцієнту або премії/дисконту. 
 
5.15. Час очікування кращої пропозиції встановлюється Біржовим комітетом окремо по кожній 
із секцій або зазначається у інформаційному оголошенні про проведення електронних 
біржових торгів, що оприлюднюється на сайті Біржі. Якщо торгова сесія продовжується до 
завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, після визначеного умовами 
цієї сесії часу завершення торгів, час очікування кращої пропозиції після визначеного умовами 
цієї сесії часу завершення торгів може бути зменшеним відповідно до умов конкретної секції. 
 
5.16. Учасник електронних біржових торгів в періоді торгів в межах поданих Заявок має 
можливість подавати по кожній з позицій зустрічні пропозиції, вказавши бажану ціну, 
коефіцієнт або премію/дисконт за одиницю товару та/або кількість лотів. Учасник електронних 
біржових торгів, який отримав зустрічні пропозиції по власним позиціям, аналізує їх та приймає 
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рішення про доцільність їх прийняття. У випадку прийняття зустрічної пропозиції починається 
відлік часу очікування кращої пропозиції, протягом якого інші учасники мають змогу покращити 
поточну ціну, коефіцієнт або премію/дисконт за одиницю товару по лоту/пакету з об’єднаних 
лотів на 1 (один) або більше кроків ціни, коефіцієнту або премії/дисконту задля заняття 
лідируючого положення по скоригованому лоту/пакету з об’єднаних лотів. 
 
5.17. Учасник електронних біржових торгів в період торгів може коригувати параметри власних 
позицій (ціну, коефіцієнт або премію/дисконт, у т.ч. по лотах, які знаходяться черзі (в очікуванні 
торгів), за одиницю товару, об’єднувати лоти в пакет, у т.ч. лоти які знаходяться черзі (в 
очікуванні торгів), зняти всі або частину лотів в позиції або додати лоти в позиції в межах 
внесеного учасником гарантійного внеску). 
 
5.18. ПП БЕТС фіксує факт укладання біржової угоди з тим учасником електронних біржових 
торгів, чия пропозиція була лідируюча (найкраща за ціною, коефіцієнтом або 
премією/дисконтом чи єдина) на момент завершення часу очікування кращої пропозиції.  
 
5.19. 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).  
 
5.20. 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. 
 

6. Укладення біржових угод 
 
6.1. Учасники електронних біржових торгів – сторони біржової угоди – 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, біржові свідоцтва, рахунки на оплату комісійного збору, інші 
документи відповідної секції Біржі, які учасники можуть переглядати і роздруковувати.  
 
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 (Продавець та Покупець, далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона) та їх 
клієнтів. Кожному біржовому свідоцтву Біржею присвоюється реєстраційний номер. Дана 
інформація доступна тільки для Сторін біржової угоди.  
 
6.4. На підставі Біржового свідоцтва укладається договір купівлі-продажу (поставки, міни) між 
членами Біржі або їх клієнтами. 
 
6.5. Укладання договорів купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем може відбуватися на 
підставі електронних документів, сформованих за результатами проведення електронних 
біржових торгів. 
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6.6. За бажанням учасників електронних біржових торгів, членів Біржі або їх клієнтів, біржове 
свідоцтво підписуються і завіряється печаткою учасника-Продавця, учасника-Покупця та Біржі в 
документарній формі на паперових носіях. 
 
6.7. За бажанням членів Біржі або їх клієнтів на договорі купівлі-продажу в документарній 
формі на паперовому носії Біржею проставляється 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 від підписання біржового свідоцтва у паперовому вигляді згідно з 
п. 6.6. цього Регламенту не звільняє таку Сторону від виконання зобов’язань за біржовим 
свідоцтвом, сформованим та підписаним Сторонами електронним підписом у ПП БЕТС. 
 

7. Порядок проведення розрахунків 
 
7.1. Продавець та Покупець, визначені в біржовому свідоцтві,  протягом 3 (трьох) банківських 
днів сплачують на рахунок Біржі 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, на основі рахунку на оплату комісійного 
збору, сформованого в ПП БЕТС. 
 
7.2. Днем виконання зобов'язань учасника електронних біржових торгів або його клієнта по 
оплаті комісійного збору вважається день зарахування коштів на рахунок Біржі. Несплата або 
неповна сплата учасником електронних біржових торгів або його клієнтом комісійного збору в 
установлений термін є підставою для застосування санкцій у вигляді стягнення з такого 
учасника або його клієнта штрафу в розмірі комісійного збору. Якщо учасник торгів або його 
клієнт не сплатив комісійний збір протягом терміну, відведеного на оплату комісійного збору, 
то вважається, що даний учасник торгів або його клієнт відмовився від сплати комісійного 
збору. На наступний день після закінчення терміну сплати комісійного збору, Біржа має право в 
безспірному порядку стягнути комісійний збір та штраф за відмову від його сплати учасником 
торгів з рахунку гарантованого залишку коштів такого учасника електронних біржових торгів та 

призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів до ПП БЕТС. Поновлення 
доступу учасника електронних біржових торгів до ПП БЕТС стане можливим після поновлення 
суми гарантованого залишку коштів до розміру 10000 (десять тисяч) гривень або погашення 
заборгованості по оплаті комісійного збору та оплати штрафу. У разі якщо клієнт учасника 
біржових торгів не сплатив комісійний збір протягом терміну, відведеного на оплату 
комісійного збору, Біржа має право призупинити технічну можливість будь-яким учасником 
електронних біржових торгів представляти такого клієнта на електронних біржових торгах в ПП 
БЕТС. Відновлення можливості представлення будь-яким учасником такого клієнта на 
електронних біржових торгах в ПП БЕТС стане можливим після погашення ним заборгованості 
по оплаті комісійного збору та оплати штрафу. 
 
7.3. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є наступним за датою, визначеною 
в біржовому свідоцтві як гранична для укладання договору купівлі-продажу, жодною зі Сторін 
біржового свідоцтва не було надано до Біржі інформації про невиконання іншою Стороною 
умов біржового свідоцтва, а саме - підписання Продавцем та Покупцем, що визначені в 
біржовому свідоцтві, у визначений термін договору купівлі-продажу, то на 2 (другий) робочий 
день за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як гранична для укладення договору купівлі-
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продажу, за результатами проведення електронних біржових торгів Біржею здійснюються 
наступні операції щодо гарантійного внеску учасника-Покупця або його клієнта (якщо 
договором (угодою) та/або рішенням Біржового комітету не визначено інше): 
 
7.3.1. Якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника-Продавця задоволена повністю, повна сума 
гарантійного внеску від учасника-Покупця на підставі листа-розпорядження Продавця 
перераховується йому, в якості часткової оплати за придбаний на електронних біржових торгах 
товар. 
 
7.3.2. Якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника-Продавця задоволена частково, то частина 
суми, що відповідає розміру, визначеному умовами секції у відсотках від початкової вартості 
придбаних лотів або в абсолютному виразі – як сума за одиницю товару або сума за 1 (один) 
лот, на підставі листа-розпорядження Продавця перераховується йому в якості часткової 
оплати за придбаний на електронних біржових торгах товар, а залишок гарантійного внеску 
повертається Покупцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення торгів. 
 
7.3.3. Якщо у секції передбачено внесення фіксованої суми гарантійного внеску для участі в 
електронних біржових торгах учасником-Покупцем, то в незалежності від обсягу задоволення 
Заявки – в повному обсязі чи частково, гарантійний внесок  на підставі листа-розпорядження 
Продавця в повному обсязі перераховується йому, як часткова оплата за придбаний на 
електронних біржових торгах товар, якщо рішенням Біржового комітету не визначено інше. 
 
7.3.4. Якщо позиція на купівлю задоволена повністю, сума гарантійного внеску від учасника-
Покупця повертається йому у повному обсязі. 
 
7.3.5 Якщо позиція на купівлю задоволена частково, то частина гарантійного внеску учасника-
Покупця, що відповідає розміру, визначеному умовами секції у відсотках від початкової 
вартості придбаних лотів або в абсолютному виразі – як сума за одиницю товару або сума за 1 
(один) лот, повертається учаснику-Покупцю, в той час як залишок гарантійного внеску від 
учасника-Покупця по частині позиції на купівлю, яка не була задоволена, повертається йому 
протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення торгів. 
 
7.4. Біржа перераховує гарантійний внесок на поточний рахунок Продавця з призначенням 
платежу: «Перерахування гарантійного внеску ________________ (назва Покупця) згідно 
електронних біржових торгів №_____, які відбулися «___»_________201__ року по договору № 
_____ від «___» _________ 201__ року. Без урахування ПДВ». 
 
7.5. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є наступним за датою, визначеною 
в біржовому свідоцтві як гранична для укладання договору купівлі-продажу, жодною зі Сторін 
біржового свідоцтва не було надано до Біржі інформації про невиконання іншою Стороною 
умов біржового свідоцтва, а саме – підписання Продавцем та Покупцем, що визначені в 
біржовому свідоцтві, у визначений термін договору купівлі-продажу, то на 2 (другий) робочий 
день за датою, визначеною в біржовому свідоцтві як гранична для укладення договору купівлі-
продажу, за результатами проведення електронних біржових торгів Біржею здійснюються 
наступні операції щодо гарантійного внеску учасника-Продавця або його клієнта (якщо 
договором (угодою) та/або рішенням Біржового комітету не визначено інше): 
 
7.5.1. Якщо позиція на продаж та/або заявка на продаж задоволена повністю, сума 
гарантійного внеску від учасника-Продавця повертається йому у повному обсязі. 
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7.5.2. Якщо позиція на продаж та/або заявка на продаж задоволена частково, то частина 
гарантійного внеску забезпечення від учасника-Продавця, що відповідає розміру, визначеному 
умовами секції у відсотках від початкової вартості придбаних лотів або в абсолютному виразі – 
як сума за одиницю товару або сума за лот, повертається учаснику-Продавцю, в той час як 
залишок гарантійного внеску по частині позиції на продаж, яка не була задоволена, 
повертається учаснику-Продавцю протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення торгів. 
 
7.5.3. Якщо у секції передбачено внесення фіксованої суми гарантійного внеску для участі в 
електронних біржових торгах учасником-Продавцем, то в незалежності від обсягу задоволення 
Заявки – в повному обсязі чи частково, сума гарантійного внеску від учасника Продавця 
повертається йому у повному обсязі. 
 
7.6. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є наступним за датою, визначеною 
в біржовому свідоцтві як гранична для укладення договору купівлі-продажу, жодною зі Сторін 
біржового свідоцтва не було надано до Біржі інформації про невиконання іншою Стороною 
умов біржового свідоцтва, а саме - підписання Продавцем та Покупцем, що визначені в 
біржовому свідоцтві, у визначений термін договору купівлі-продажу, то вважається, що умови 
біржового свідоцтва Сторонами виконані (якщо договором (угодою) та/або рішенням 
Біржового комітету не визначено інше). 
 
7.7. Сума залишку гарантійного внеску, сплачена членом Біржі або його клієнтом (Покупцем, 
Продавцем) для участі в електронних біржових торгах, повертається йому протягом 3 (трьох) 
банківських днів з дня виникнення підстави для її повернення, а саме: 
1) відхилення Біржею Заявки на купівлю/продаж; 
2) відкликання (зняття) членом Біржі Заявки на купівлю/продаж до закінчення строку її 
подання, якщо інше не визначено Біржовим комітетом; 
3) не участь в електронних біржових торгах; 
4) незадоволення Заявки на купівлю/продаж протягом електронних біржових торгів; 
5) визнання торгів такими, що не відбулися. 
 
7.8. Сума гарантійного внеску не повертається члену Біржі, який став переможцем торгів 
(Стороною біржового свідоцтва) або його клієнту, в тому числі й у разі, коли член Біржі 
відмовився від підписання біржового свідоцтва (електронним підписом та/або в документарній 
формі на паперових носіях) та/або коли член Біржі або його клієнт відмовився від укладення 
договору купівлі-продажу у визначений у біржовому свідоцтві термін. У разі відмови учасника 
від підписання біржового свідоцтва (електронним підписом та/або в документарній формі на 
паперових носіях) та/або укладення ним або його клієнтом договору купівлі-продажу у 
визначений у біржовому свідоцтві термін, сума внесеного ним гарантійного внеску 
розподіляється відповідно до рішення Біржового комітету.  
 
7.9. У разі відмови учасника чи учасників від підписання біржового свідоцтва (електронним 
підписом та/або в документарній формі на паперових носіях) та/або укладення ними або їх 
клієнтами договору купівлі-продажу у визначений у біржовому свідоцтві термін, Сторони не 
звільняються від виконання зобов’язань за біржовим свідоцтвом, у тому числі від сплати 
комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених документами Біржі та/або 
відповідними угодами, договорами. 
 
7.10. Кінцеві розрахунки здійснюються безпосередньо між Покупцем та Продавцем за 
відповідним договором купівлі-продажу з урахуванням суми гарантійного внеску. 
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7.11. Біржа не несе відповідальності за подальше виконання Покупцем та Продавцем своїх 
зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу. 
 
7.12. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Покупцем та Продавцем, 
спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. У 
випадках, які не врегульовані умовами цього Регламенту, Покупець та Продавець керуються 
умовами договору купівлі-продажу та чинним законодавством України. 
  
7.13. На вимогу Продавця та/або Покупця розрахунки за договором купівлі-продажу та/або 
контроль за виконанням поставки можуть проводитися через Біржу/за участю Біржі за 
додаткову оплату таких послуг з боку Продавця та/або Покупця. 
 
7.14. Банківська комісія і інші обов'язкові платежі за переказ та повернення грошових коштів 
гарантійного внеску члену Біржі або його клієнту (Покупцю, Продавцю) - нерезиденту 
оплачуються за рахунок члена Біржі або його клієнта (Покупця, Продавця) - нерезидента 
шляхом договірного списання банком із суми гарантійного внеску, що підлягає поверненню. 
 
7.15. Умови пунктів 7.1.-7.14. розділу 7 Регламенту застосовуються у випадку, якщо договором 
(угодою) між Біржею та учасником електронних біржових торгів або його клієнтом та/або 
рішенням Біржового комітету не визначено інше. Біржа доводить до відома  інформацію про 
застосування інших умов ніж передбачено пунктами 7.1.-7.14. розділу 7 Регламенту, шляхом 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. 
 

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. 
 
8.3. Особи, які отримали звіт про результати електронних біржових торгів, не мають права 
оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу 
Біржі.  
 
8.4. Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами електронних біржових торгів, є 
власністю Біржі. Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується Сторін біржових 
угод та безпосередньо Продавця та Покупця визначених біржовою угодою, за винятком 
випадків надання такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 
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 Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі з врахуванням вимог 
чинного законодавства України по відповідних секціях. 
 
9.2. Рішення Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі про скасування 
результатів електронних біржових торгів є підставою для анулювання біржового свідоцтва. 
 

http://www.ueex.com.ua/
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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. 
 
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 Біржі та членів Біржі 

 
10.1. Біржа та члени Біржі несуть відповідальність за порушення законодавства України, 
Правил, цього Регламенту та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю та 
є невід’ємною частиною Правил. 
 
10.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за біржовими свідоцтвами та 
договорами купівлі-продажу члени Біржі та їх клієнти несуть відповідальність відповідно до 
законодавства України, Правил, цього Регламенту, інших нормативних актів Біржі, що 
регулюють біржову торгівлю та є невід’ємною частиною, іншими внутрішніми документами 
Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є невід’ємною частиною Правил, та відповідно до 
укладених біржових свідоцтв і договорів купівлі-продажу. 
 
10.3. 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. 
 
10.4. Відшкодування шкоди за невиконання учасниками електронних біржових торгів своїх 
зобов’язань перед Біржею може здійснюватися за рахунок гарантованого залишку коштів 
учасника електронних біржових торгів, який допустив таке порушення, шляхом безспірного 
стягнення Біржею коштів з рахунку гарантованого залишку коштів такого учасника електронних 
біржових торгів. 
 
10.5. Спори, що виникають між учасниками електронних біржових торгів та їх клієнтами, 
вирішуються згідно з Правилами та цим Регламентом. Сторони будь-якого спору повинні 
докласти всіх зусиль для вирішення спору в досудовому порядку. 


