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1. Загальні положення
1.1. Регламент організації укладання угод при здійсненні позабіржової торгівлі природним
газом з використанням Інформаційної платформи Товарної біржі «Українська енергетична
біржа» (далі – Регламент) розроблено на виконання та у відповідності до нормативних
документів Товарної біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа) та чинного
законодавства України.
1.2. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників торгівлі природним газом, що укладають
між собою угоди купівлі-продажу природного газу з використанням Інформаційної платформи
Біржі.
1.3. Цей Регламент визначає основні вимоги до функціонування Інформаційної платформи Біржі
в частині надання учасникам торгів доступу до відповідної інформації з метою досягнення
домовленостей та укладання між ними (без участі Біржі) угод купівлі-продажу природного газу,
регулює порядок взаємодії між Біржею та учасниками торгів.
1.4. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам торгів рівні можливості
щодо отримання доступу до Інформаційної платформи Біржі та отримання повної інформації,
необхідної для укладання між учасниками торгів угод купівлі-продажу природного газу, за
умови дотримання учасниками торгів встановлених Біржею правил та критеріїв укладання угод,
здійснення ідентифікації учасників торгів тощо.
1.5. Порушення цього Регламенту тягне за собою наслідки та відповідальність, передбачену
цим Регламентом, іншими актами внутрішнього регулювання Біржі, чинним законодавством
України.
1.6. Цей Регламент, будь-які зміни та доповнення до нього розміщуються на офіційному вебсайті Біржі www.ueex.com.ua, що вважається належним оприлюдненням та доведенням до
відома всіх учасників торгів та інших зацікавлених осіб. За необхідності та за умови наявності
окремих домовленостей і договірних зобов’язань, Біржа може використовувати інші способи
інформування.
2. Терміни та визначення
2.1. У цьому Регламенті застосовуються поняття, терміни та визначення, які надані в
нормативно-правових актах, інших актах внутрішнього регулювання Товарної біржі «Українська
енергетична біржа», а також які зазначені нижче:
Автоматизоване робоче
місце учасника торгів
Базис

Брокер

робоче місце, з якого учасник торгів здійснює доступ до
Інформаційної платформи Біржі.
умови, на яких відбуваються розрахунки між учасниками торгів
за укладеними в Інформаційній платформі Біржі угодами, такі
умови є обов’язковими до виконання усіма учасниками торгів,
якщо інше не передбачено даним Регламентом.
уповноважена фізична особа постійного члена Біржі або
непостійного члена Біржі (брокерської контори), акредитована
на Біржі згідно з Положенням про надання в оренду біржових
місць на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»,
обов’язки якої полягають у виконанні доручень члена Біржі,
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якого він представляє, щодо здійснення операцій в
Інформаційні платформі Біржі щодо укладання угод з купівліпродажу товару.
Заявка на купівлю
подана учасником торгів безумовна комерційна пропозиція
(оферта) на купівлю товару та укладання угоди відповідно до
цього Регламенту.
Заявка на продаж
подана учасником торгів безумовна комерційна пропозиція
(оферта) на продаж товару та укладання угоди відповідно до
цього Регламенту.
Інформаційна платформа
(також - ОТС платформа) - програмний продукт «Енергетична
Біржі
торгова платформа», який включає в себе сукупність інформації,
баз даних, технічних, програмних, телекомунікаційних та інших
засобів, які забезпечують можливість збору, аналізу,
моніторингу, зберігання, обробки і розповсюдження
інформації, необхідної для здійснення торгів, укладання та
виконання учасниками торгів угод купівлі-продажу.
Контракт
умови, на яких укладаються угоди, які є обов’язковими для
виконання усіма учасниками торгів, якщо інше не передбачено
даним Регламентом.
Лот
неподільна партія товару, заявлена на продаж або на купівлю.
Метчінг
автоматичне укладення угод відповідно до поданих до
Інформаційної платформи Біржі заявок, з точки зору ринкових
правил ціни та обсягу.
Сторони угоди (контрагенти) учасники торгів, які уклали угоду купівлі-продажу товару.
Тікер
скорочена назва юридичної особи – учасника торгів, яка
присвоюється Біржею під час акредитації учасника торгів та
відображається в Інформаційній платформі Біржі.
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) –
суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що
перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск –
760 міліметрів ртутного стовпа і температура – 20 градусів за
Цельсієм).
Угода
домовленість, що була досягнута в Інформаційній платформі
Біржі між учасниками торгів, щодо укладення між ними
договору купівлі-продажу товару за визначеним контрактом та
базисом (без участі Біржі).
Учасники торгів
члени Біржі та брокери, які отримали право укладати біржові
угоди в Інформаційній платформі Біржі.
Ціна угоди
ціна, за якою було здійснено операцію з купівлі-продажу товару
між учасниками торгів за визначеним контрактом та базисом.
Ціна попиту
ціна на товар, яку учасник торгів, який має намір купити товар,
зазначає в заявці за визначеним контрактом та базисом.
Ціна пропозиції
ціна на товар, яку учасник торгів, який має намір продати товар,
вказує в заявці за визначеним контрактом та базисом.
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3. Порядок допуску учасників торгів до Інформаційної платформи Біржі та особливості її
використання
3.1. Для забезпечення належного функціонування автоматизованого робочого місця учасника
торгів та допуску до Інформаційної платформи Біржі, учасники торгів зобов’язані дотримуватися
вимог щодо відповідності апаратного та програмного забезпечення, а також доступу до
Internet, мінімальним вимогам, встановлених Біржею, та які оприлюднені на офіційному вебсайті Біржі www.ueex.com.ua.
3.1.1. Доступ до Інформаційної платформи Біржі надається членам Біржі, а також іншим
учасникам торгів, які акредитовані Біржею відповідно до Положення про надання в оренду
біржових місць на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» як непостійні члени Біржі, а
також виконали інші зобов’язання та здійснили всі інші необхідні заходи, визначені актами
внутрішнього регулювання Біржі.
3.2. Учасники торгів зобов’язані:
- безумовно дотримуватись вимог цього Регламенту, інших актів внутрішнього
регулювання Біржі, вимог чинного законодавства тощо;
- вживати всіх необхідних заходів для запобігання виникнення обставин, які можуть
спричинити пошкодження/неналежне функціонування автоматизованого робочого
місця учасника торгів та Інформаційної платформи Біржі, зокрема, забезпечити
встановлення та безперебійне функціонування ліцензованого антивірусного захисту,
невтручання в роботу системи з автоматизованого робочого місця учасника торгів
сторонніми особами тощо;
- не допускати використання свого автоматизованого робочого місця іншими особами;
- не допускати розкриття, використання, розголошення, розповсюдження інформації, яка
стала відома учаснику торгів у зв’язку з доступом до Інформаційної платформи Біржі, що
містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію та/або інформацію з
обмеженим доступом;
- не отримувати за будь-яких обставин відомостей та/або інформації з Інформаційної
платформи Біржі, що не пов’язана безпосередньо з учасником торгів та/або укладанням
та виконанням ним угоди;
- не підключатися до Інформаційної платформи Біржі методом підбору чужого логіну
та/або паролю;
- не розголошувати та/або не передавати іншим особам свій логін та пароль;
- не використовувати будь-які програмно-технічні та інші засоби для проникнення,
несанкціонованого доступу до Інформаційної платформи Біржі або операційної системи
сервера Біржі 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 будьяких збоїв в роботі Інформаційної платформи Біржі та в діяльності Біржі вцілому;
- негайно повідомляти Біржу про будь-які втручання/спроби втручання сторонніми
особами в функціонування автоматизованого робочого місця учасника торгів та/або
Інформаційної платформи Біржі; про виникнення будь-яких обставин, які можуть
спричинити неналежне функціонування Інформаційної платформи Біржі;
- здійснювати будь-які без виключення дії, спрямовані на належне функціонування
автоматизованого робочого місця учасника торгів, безумовне виконання цього
Регламенту, інших актів внутрішнього регулювання Біржі, вимог чинного законодавства
тощо.
4

3.2.1. Учасники торгів приймають на себе всі ризики, пов’язані з ненадійністю/недостатньою
надійністю доступу до Інформаційної платформи Біржі по каналах Internet (розрив зв’язку,
затримки 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
Інформаційної платформи Біржі по каналах Internet (розрив зв’язку між автоматизованим
місцем учасника торгів та Інформаційною платформою Біржі, затримки в передачі даних, збої
тощо).
3.3. У випадку порушення/недотримання учасником торгів вимог цього Регламенту, інших актів
внутрішнього регулювання Біржі, вимог чинного законодавства тощо, Біржа має безумовне
право призупинити або повністю обмежити (заборонити) доступ учасника торгів до
Інформаційної платформи Біржі. Відновлення доступу здійснюється на розсуд Біржі за умови
усунення порушень/недотримань учасником торгів вищезазначених вимог, та за умови повного
відшкодування учасником торгів заподіяних збитків Біржі, якщо такі були заподіяні.
3.4. Біржа також призупиняє/зупиняє доступ учасника торгів до Інформаційної платформи у разі
призупинення/зупинення членства на Біржі учасника торгів (його уповноваженого
представника) та/або зупинення його права на участь в торгах з будь-яких причин, визначених
цим Регламентом, іншими актами внутрішнього регулювання Біржі, чинним законодавством
тощо.
3.5. Послуги Біржі щодо надання учасникам торгів доступу до Інформаційної платформи Біржі
здійснюються безоплатно, якщо інше не буде визначено Біржовим комітетом.
4. Порядок подачі та скасування (видалення) заявок на купівлю та продаж товару
4.1. Товар виставляється на продаж та/або купівлю на торги на підставі заявок, поданих
учасниками торгів до Інформаційної платформи Біржі на відповідний базис та контракт.
4.2. Обсяг товару в заявці визначається в тисячах метрів кубічних (TM3) або в лотах (Lot), в
залежності від обраних налаштувань Інформаційної платформи Біржі.
4.3. Обсяг 1 (одного) лота дорівнює 1000 (одній тисячі) метрів кубічних природного газу.
4.4. Ціна товару в заявці визначається в національній валюті України – гривні (UAH) з
урахуванням ПДВ.
4.5. В Інформаційній платформі Біржі використовуються наступні типи строку дії заявок:
4.5.1. Дійсна до відміни – заявка даного типу подається до Інформаційної платформи Біржі та
може бути відмінена виключно брокером, який її подав.
4.5.2. Дійсна до дати – в заявці вказується термін її дії, а саме дата та час, коли вона буде
автоматично видалена Інформаційною платформою Біржі.
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4.5.3. Добова – заявка, яка діє лише протягом поточного торгового дня (з 9 години 00 хвилин до
18 години 00 хвилин за Київським часом), після чого буде автоматично видалена
Інформаційною платформою Біржі.
4.5.4. Терміново виконати або відмінити – заявка, яка подається до Інформаційної платформи
Біржі з визначеною ціною та повинна бути виконана частково чи у повному обсязі у випадку
співпадіння цін або одразу видалена Інформаційною платформою Біржі.
4.5.5. Виконати або відмінити – заявка, яка подається до Інформаційної платформи Біржі з
визначеною ціною та повинна бути виконана виключно у повному обсязі у випадку співпадіння
ціни або одразу видалена Інформаційною платформою Біржі.
4.6. В Інформаційній платформі Біржі використовуються наступні типи заявок:
4.6.1. Лімітна – заявка, яка повинна бути виконана в рамках ціни та обсягу, заданих брокером,
який її подав. Тобто, Інформаційною платформою Біржі буде виконано метчінг протилежних за
типом (купівля/продаж) заявок для задоволення необхідного обсягу за ціною, не гірше
визначеної в заявці.
4.6.2. Ринкова – заявка, яка повинна бути виконана за обсягом, який необхідно закупити чи
продати, що визначений брокером, який її подав, в той же час заявка буде виконана за
поточною ринковою ціною. Тобто, Інформаційною платформою Біржі буде виконано метчінг
протилежних за типом (купівля/продаж) заявок для задоволення необхідного обсягу за
найкращими на даний момент цінами.
4.6.3. Прихована – заявка, яка відображається лише для брокера, який її подав, та повинна бути
виконана в рамках заданих ним ціни та обсягу. Тобто, Інформаційною платформою Біржі буде
виконано метчінг протилежних за типом (купівля/продаж) заявок для задоволення необхідного
обсягу за ціною, не гірше визначеної в заявці, відразу, коли така заявка з’явиться в
Інформаційній платформі Біржі.
4.7. В заявках, поданих до Інформаційної платформи Біржі, використовується 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.
4.8. У будь-який момент брокер має можливість відредагувати, а також скасувати (видалити)
власні заявки, по яким ще не було укладено угод. Якщо заявка була виконана частково, брокер
має можливість редагувати або скасувати залишок заявки.
4.9. Подані учасниками торгів заявки відображаються в екрані укладання угод Інформаційної
платформи Біржі, якщо це передбачено типом заявки. По кожній заявці, окрім обсягу та ціни,
міститься інформація про учасника, який її подав, у вигляді короткого коду компанії (Тікера). По
даному коду брокер може знайти детальну інформацію про інших учасників торгів, які подали
заявки до Інформаційної платформи Біржі, на офіційному веб-сайті Біржі.
4.10. Подана до Інформаційної платформи Біржі заявка не забезпечуються гарантійним внеском
та/або іншими формами гарантійного та/або фінансового забезпечення.
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4.11. Інша детальна інформація щодо порядку укладання угод, технічні параметри, вказівки для
здійснення учасниками торгів операцій тощо, яка не передбачена цим Регламентом, буде
розміщена на офіційному веб-сайті Біржі.
5. Укладання угод між учасниками торгів
5.1. Укладення угод в Інформаційній платформі Біржі відбувається за 2 (двома) типами:
5.1.1. Метчінг – автоматичне укладення угод відповідно до поданих в Інформаційній платформі
Біржі заявок з точки зору ринкових правил ціни та обсягів на відповідному базисі та контракті.
5.1.2. Укладення угод по кліку – виконання брокером заявки іншого учасника торгів на
визначених цим учасником умовах ціни та обсягу на відповідному базисі та контракті.
5.2. Учасники торгів можуть укладати угоди згідно з поданими до Інформаційної платформи
Біржі заявками відповідно до списків виключень контрагентів (у разі їх наявності).
5.3. Адміністратор Інформаційної платформи Біржі формує списки виключень контрагентів за
письмовою заявою від учасника торгів з підписом керівника та печаткою, переданою будь-яким
зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) з подальшим
пересиланням оригіналу поштою цінним листом або рекомендованим з повідомленням про
вручення тощо, за двома принципами:
5.3.1. «Чорний список» (Всі крім) – до списку виключень вносяться контрагенти, з якими у
відповідного учасника торгів в Інформаційній платформі Біржі укладення угод неможливе.
5.3.2. «Білий список» (Ніхто крім) – до списку виключень вносяться лише ті контрагенти, з якими
у відповідного учасника торгів в Інформаційній платформі Біржі є можливим укладення угод.
5.4. Внесення контрагента до списку виключень конкретного учасника торгів не обмежує його
право на участь в торгах по заявках інших учасників.
5.5. Заява учасника торгів про внесення контрагента до списку виключень є документом, який
виражає волю та потреби такого учасника, що виставляє заявки до Інформаційної платформи
Біржі та прирівнюється до заявлених кваліфікаційних вимог учасником до контрагентів.
5.6. Адміністратор Інформаційної платформи Біржі редагує список виключень контрагентів
(додає та/або вилучає контрагентів) за письмовою заявою від учасника електронних торгів з
підписом керівника та печаткою, переданою будь-яким зручним способом (факсимільним
зв'язком, електронною поштою тощо) з подальшим пересиланням 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 подачі такого списку.
5.7. За результатами торгів брокер має можливість завантажити з Інформаційної платформи
Біржі файл у форматі документа Excel (*.xls), який містить детальну інформацію про укладені
угоди та інформаційні дані про контрагентів по укладеним угодам.
5.8. В Інформаційній платформі Біржі угоди укладаються без реєстрації їх на Біржі.
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5.9. На підставі укладеної в Інформаційній платформі Біржі угоди сторони такої угоди
зобов’язані укласти між собою договір купівлі-продажу відповідно до типової форми (Додаток
№2 до цього Регламенту).
5.10. У разі взаємної згоди сторін, може використовуватися будь-яка інша погоджена ними
форма договору купівлі-продажу.
5.11. Договори купівлі-продажу між учасниками торгів укладаються та виконуються між ними
самостійно, без участі Біржі та без реєстрації таких договорів на Біржі.
5.12. Розрахунки між учасниками торгів, поставка товару здійснюється відповідно до умов
(базисів і контрактів) укладених між учасниками торгів договорів купівлі-продажу.
5.13. Кожен учасник торгів самостійно несе відповідальність за умови укладених договорів
купівлі-продажу, виконання своїх договірних зобов’язань щодо оплати, поставки товару тощо.
5.14. Біржа в будь-якому випадку не втручається в процес укладання договорів між учасниками
торгів, не контролює їх виконання та не несе жодної відповідальності за умови укладених між
учасниками торгів договорів купівлі-продажу, виконання ними своїх договірних зобов’язань
щодо оплати, поставки товару тощо.
6. Інші умови та положення
6.1. У питаннях, що не врегульовані даним Регламентом, учасники торгів керуються іншими
актами внутрішнього регулювання Біржі та чинним законодавством України.
6.2. Інформація щодо сторін угоди, укладеної в Інформаційній платформі Біржі, не підлягає
розголошенню. Ця інформація може бути надана правоохоронним та контролюючим органам,
іншим третім особам виключно у випадках та у порядку, визначених чинним законодавством
України.
6.3. Інформація щодо цінових пропозицій (обсяги, ціна тощо), наданих учасниками торгів, не є
конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею. Біржа має безумовне право
публікувати таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті і це не буде розцінюватися
учасниками торгів як розкриття та/або поширення конфіденційної інформації/комерційної
таємниці.
6.4. Спори між учасниками торгів щодо укладання та виконання ними договорів купівліпродажу на підставі угод, укладених з використанням Інформаційної платформи Біржі,
вирішуються ними самостійно, без залучення Біржі, у порядку, передбаченому чинним
законодавством.
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Додаток № 1
до Регламенту організації укладання угод при здійсненні
позабіржової торгівлі природним газом
з використанням Інформаційної платформи
Товарної біржі «Українська енергетична біржа»

ДОГОВІР № ________
про надання послуг щодо доступу до Інформаційної платформи Біржі
м. Київ

«___»__________________ 20__ р.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (надалі – Біржа), в особі Генерального
директора Коваленка Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
та
_______________________________________________ (надалі – Учасник торгів), в особі
____________________________, який діє на підставі ___________________, з іншої сторони,
(далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона), уклали цей про надання послуг щодо
доступу до Інформаційної платформи Біржі (далі – Договір), про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Біржею Учаснику торгів послуг з користування
Інформаційною платформою Біржі – програмним продуктом «Енергетична торгова платформа»,
який включає в себе сукупність інформації, баз даних, технічних, програмних,
телекомунікаційних та інших засобів, які забезпечують можливість збору, аналізу, моніторингу,
зберігання, обробки і розповсюдження інформації, необхідної для здійснення торгів, укладання
та виконання Учасниками торгів угод купівлі-продажу (надалі – Інформаційна платформа Біржі).
1.2. Надання послуг за цим Договором здійснюється Біржею на безоплатній основі, якщо інше
не буде обумовлено Сторонами.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Біржа зобов’язується:
2.1.1. надати Учаснику торгів доступ до Інформаційної платформи Біржі у порядку, визначеному
Регламентом організації укладання угод при здійсненні позабіржової торгівлі природним газом
з використанням Інформаційної платформи Товарної біржі «Українська енергетична біржа» та
іншими актами внутрішнього регулювання Біржі;
2.1.2. надати Учаснику торгів логін, пароль з метою доступу до Інформаційної платформи
Біржі;
2.1.3. надати Учаснику торгів інформаційну підтримку при здійсненні ним користування
Інформаційною платформою Біржі:
2.2. Учасник торгів зобов’язується:
2.2.1. пройти акредитацію на Біржі відповідно до вимог відповідного внутрішнього акту Біржі;
2.2.2. безумовно виконувати всі вимоги та дотримуватись Регламенту організації укладання
угод при здійсненні позабіржової торгівлі природним газом з використанням Інформаційної
платформи Товарної біржі «Українська енергетична біржа» та інших актів внутрішнього
регулювання Біржі;
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2.2.3. при використанні Інформаційної платформи Біржі забезпечити відповідність свого
апаратного та програмного забезпечення, а також доступу до Internet мінімальним вимогам,
встановлених Біржею та які оприлюднені на офіційному веб-сайті Біржі www.ueex.com.ua;
2.2.4. укладати з контрагентами, пошук яких здійснено з використанням Інформаційної
платформи Біржі, договори купівлі-продажу за типовою формою, яка є додатком до Регламенту
організації укладання угод при здійсненні позабіржової торгівлі природним газом з
використанням Інформаційної платформи Товарної біржі «Українська енергетична біржа», за
виключенням випадків, коли за взаємною згодою Учасника торгів та його контрагента досягнуто
домовленості використовувати інший погоджений ними текст договору;
2.2.5. при укладанні угод з використанням Інформаційної платформи Біржі використовувати
детальну інформацію щодо порядку укладання угод, технічні параметри, вказівки для
здійснення операцій тощо, яка буде розміщена на офіційному веб-сайті Біржі;
2.2.6. вживати всіх необхідних заходів для запобігання виникнення обставин, які можуть
спричинити пошкодження/неналежне функціонування автоматизованого робочого місця
учасника торгів та Інформаційної платформи Біржі, зокрема, забезпечити встановлення та
безперебійне функціонування ліцензованого антивірусного захисту, невтручання в роботу
системи з автоматизованого робочого місця учасника торгів сторонніми особами тощо;
2.2.7. не допускати використання свого автоматизованого робочого місця іншими особами;
2.2.8. не допускати розкриття, використання, розголошення, розповсюдження інформації, яка
стала відома учаснику торгів в зв’язку з доступом до Інформаційної платформи Біржі, що
містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію та/або інформацію з
обмеженим доступом;
2.2.9. не отримувати за будь-яких обставин відомостей та/або інформації з Інформаційної
платформи Біржі, що не пов’язана безпосередньо з учасником торгів та/або укладанням та
виконанням ним угоди;
2.2.10. не підключатися до Інформаційної платформи Біржі методом підбору чужого логіну
та/або паролю;
2.2.11. не розголошувати та/або не передавати іншим особам свій логін та пароль;
2.2.12. не використовувати будь-які програмно-технічні та інші засоби для проникнення,
несанкціонованого доступу до Інформаційної платформи Біржі або операційної системи
сервера Біржі тощо;
2.2.13. не здійснювати несанкціоновані зміни стандартного порядку роботи технологічного
обладнання Біржі, спрямовану на злом, атаку, дискредитацію Біржі;
2.2.14. не вчиняти будь-які інші дії, які спрямовані або можуть призвести до виникнення будьяких збоїв в роботі Інформаційної платформи Біржі та в діяльності Біржі в цілому;
2.2.15. негайно повідомляти Біржу про будь-які втручання/спроби втручання сторонніми
особами в функціонування автоматизованого робочого місця учасника торгів та/або
Інформаційної платформи Біржі; про виникнення будь-яких обставин, які можуть спричинити
неналежне функціонування Інформаційної платформи Біржі;
2.2.16. здійснювати будь-які без виключення дії, спрямовані на належне функціонування
автоматизованого робочого місця учасника торгів, безумовне виконання цього Регламенту,
інших актів внутрішнього регулювання Біржі, вимог чинного законодавства тощо.
2.3. Біржа має право:
2.3.1. у випадку порушення/недотримання учасником торгів вимог Регламенту організації
укладання угод при здійсненні позабіржової торгівлі природним газом з використанням
Інформаційної платформи Товарної біржі «Українська енергетична біржа», інших актів
внутрішнього регулювання Біржі, вимог чинного законодавства тощо, призупинити або
повністю обмежити (заборонити) доступ учасника торгів до Інформаційної платформи Біржі;
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2.3.2. публікувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо цінових пропозицій
(обсяги, ціна тощо), наданих Учасником торгів, при цьому Учасник торгів підтверджує, що така
інформація не є конфіденційною та/або комерційною таємницею.
2.4. Учасник торгів має право:
2.4.1. отримати доступ до Інформаційної платформи Біржі в порядку та на умовах, визначених
цим Договором, Регламентом організації укладання угод при здійсненні позабіржової торгівлі
природним газом з використанням Інформаційної платформи Товарної біржі «Українська
енергетична біржа» та іншими актами внутрішнього регулювання Біржі.
3. Відповідальність сторін. Форс-мажор
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Учасник торгів
несе відповідальність у відповідності з вимогами законодавства України. Він зобов'язується
відшкодовувати Біржі збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням
передбачених цим Договором зобов'язань.
3.2. Біржа (а також розробник) не несе відповідальності за функціонування Інформаційної
системи.
3.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов'язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами
контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти (форс – мажорні
обставини). До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту
оголошення війни, повстання, стихійні лиха, прийняття органами державної влади та
управління актів нормативного та ненормативного характеру, тощо. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов’язання,
про настання форс-мажорних обставин і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних
обставин (ліквідації їх наслідків).
3.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами
компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до
законодавства України, в тому числі Торгово-промислової палати України.
4. Порядок вирішення спорів
4.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами під час дії цього Договору та у
зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
4.2. У випадку якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то
такий спір підлягає вирішенню в судовому порядку згідно з законодавством України.
5. Строк дії договору
5.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання Сторонами (їх уповноваженими
представниками) та скріплення печатками (за наявності) та діє до завершення терміну оренди
біржового місця на Біржі.
5.2. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір, за умови відсутності невиконаних
зобов’язань, надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 20
(двадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання. Сторона, що отримала таке
повідомлення, повинна відповісти на нього не пізніше ніж через 20 (двадцять) календарних
днів з дати його отримання.
5.3. У разі, якщо Сторони не досягли згоди щодо строків та/або умов розірвання цього
Договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу
поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення в судовому
порядку відповідно до вимог законодавства України.
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6. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація
6.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, що становить та/або містить
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію під час строку дії цього Договору та
протягом одного календарного року після припинення строку його дії.
6.2. Інформація щодо цінових пропозицій (обсяги, ціна тощо), наданих Учасником торгів, не є
комерційною таємницею та/або конфіденційною інформацією та може публікуватись Біржею
на своєму офіційному веб-сайті на власний розсуд.
7. Заключні положення
7.1. Всі неврегульовані цим Договором правовідносини, що випливають з суті цього Договору,
регулюються відповідно до законодавства України.
7.2. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному
для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
7.3. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись
Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання
беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних (та/або персональних
даних уповноважених представників, працівників, брокерів тощо), зокрема, їх збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов
даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх
зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший
строк не передбачено законодавством України.
7.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в
цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до
нього таких положень.
8. Реквізити та підписи сторін
Біржа
ТБ «Українська енергетична біржа»
Адреса: 01001, Україна, м. Київ,
вул. Хрещатик, 44а, 4 пов.
Реквізити: п/р 26006500211904
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Код банку 300614, код ЄДРПОУ 37027819
ІПН 370278126594,
Телефон: +38 (044) 35-35-735
E-mail: accredit@ueex.com.ua
Генеральний
директор _______________О.А. Коваленко
М.П.

Учасник торгів
_______________________________
Адреса: _______________________________
Реквізити: п/р __________________________
в ____________________________________
Код банку _______, код ЄДРПОУ ________
ІПН _______________
Телефон: _____________
Е-mail: ___________________

_____________

________

(посада керівника)

М.П.

____________
(ІБП)
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Додаток № 2
до Регламенту організації укладання угод при здійсненні
позабіржової торгівлі природним газом
з використанням Інформаційної платформи
Товарної біржі «Українська енергетична біржа»
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу
м. _______________ (Україна)

«__»______________ 20__ р.

_________________ (далі – Продавець), що є юридичною особою за законодавством України та
платником податку на прибуток за _________________ ставкою відповідно до
_________________ Податкового кодексу України, в особі _________________, яка(ий) діє на
підставі _________________, з однієї сторони, та
_________________ (далі – Покупець), що є юридичною особою за законодавством України та
платником податку на прибуток за _________________ ставкою відповідно до
_________________ Податкового кодексу України, в особі _________________, яка(ий) діє на
підставі _________________, з другої сторони,
(далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона), уклали цей договір купівлі-продажу про
наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
«Газ» – природний газ, який постачається згідно та у відповідності до умов цього Договору;
«Договірна Ціна» – ціна Газу, що визначається цим Договором.
«Пункт Поставки» – матиме значення, наведене в пункті 1.2. цього Договору;
«Газотранспортна Система (ГТС)» - означає транспортні трубопровідні системи Газу в Україні,
не включаючи місцеві розподільчі трубопровідні системи, які у даний час перебувають у
власності і експлуатуються АТ «Укртрансгаз» (або будь-якими його правонаступниками), а також
будь-які сховища для зберігання Газу;
АТ «Укртрансгаз» – Акціонерне Товариство «Укртрансгаз», яке наразі виконує функції
Оператора ГТС;
«Банківський День» - будь-який день, у який Національний банк України відкритий для
здійснення звичайної діяльності в м. Києві, Україна;
«Місяць поставки» – календарний місяць року, в якому Продавець здійснює поставку Газу
Покупцю.
«Період поставки» – період, протягом якого Продавець здійснює поставку Газу Покупцю.
«Договірний обсяг» – обсяг Газу, який постачається згідно Договору протягом Періоду
поставки.
«Договірна вартість» – вартість Договірного обсягу Газу, яка визначається на підставі Договірної
Ціни згідно з умовами Договору.
«EIC-код» – унікальний код енергетичної ідентифікації суб'єкта ринку природного газу та/або
точки комерційного обліку, що використовуються на ринку природного газу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Продавець зобов’язується поставити Покупцю Договірний обсяг Газу, узгоджений
Сторонами, а Покупець зобов’язується прийняти Газ у Продавця і сплатити вартість такого Газу
(Договірну вартість), як визначено цим Договором.
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1.2 Приймання-передача Газу відбувається у Пункті Поставки.
Пункт поставки: фізична або віртуальна точка в мережі трубопроводів АТ «Укртрансгаз», а саме:
Вiртуальна Торгова Точка (VTP)
2. ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1 Продавець приймає на себе зобов’язання здійснювати поставку Газу, як визначено
Договором, за умови виконання Покупцем зобов’язань щодо оплати, як визначено в пункті 5.1
цього Договору.
2.2 Сторони приймають на себе зобов’язання щодо своєчасного оформлення та підписання
актів приймання-передачі газу фактично прийнятого Газу («Акт Поставки Газу»), але не пізніше
8 (восьмого) числа місяця, наступного за Місяцем Поставки.
2.3 Покупець приймає на себе зобов‘язання купувати та приймати Газ в Пункті Поставки та
повністю розраховуватись з Продавцем за обсяги Газу, що постачаються у строки та на умовах,
визначених цим Договором.
Призупинення дій: Продавець має право, без шкоди для будь-яких інших засобів, доступних
для нього, негайно призупинити поставки та/або відмовитись від оплати, яку він має здійснити
на користь іншої Сторони відповідно до цього Договору, якщо Покупець не здійснив належних
платежів Продавцю у відповідний термін платежу, як зазначено в цьому Договорі, в кожному
разі до тих пір, поки така Сторона не отримує повної оплати всіх належних сум.
3. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ЦІНА
3.1 Продавець постачає Покупцю Газ протягом дії цього Договору.
3.2 Договірний обсяг Газу складає ______________ (______________) кубічних метрів.
3.3 Параметри Газу, який постачається, мають відповідати параметрам газу, що знаходиться в
системі газопроводів України.
3.4 За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб.м),
приведений до стандартних умов (Т-20 град. С., Р = 101,325 Кпа /760 мм.рт.ст./).
3.5 Акт Поставки Газу складається і підписується Продавцем, Покупцем та Оператором ГТС на
підставі даних щодо протранспортованих обсягів Газу Оператором ГТС. Продавець, Покупець та
Оператор ГТС підписують Акт Поставки Газу в 3 (трьох) примірниках, який датується останнім
днем Місяця поставки.
3.7 Договірна ціна Газу 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).
3.8
Договірна
вартість
Газу
становить:
_________
грн.
__
коп.
(_________________________________ гривень __ копійок), крім того ПДВ 20% ______________ грн. __ коп. (________________________________ гривень __ копійок). Всього з
ПДВ 20% - _________________ грн. __ коп. (______________________гривень __ копійок).
3.9 Розмір Податків, в тому числі ПДВ, нараховується та виставляється в рахунках Продавцем на
підставі відповідного законодавства України, чинного у відповідний час, та сплачується
Покупцем.
3.10 Сторони погоджуються, що якщо виникають будь-які додаткові податки або обов’язкові
платежі за такий Газ, то Договірна ціна має бути збільшена, включаючи ці додаткові податки.
Сторони погоджуються укласти відповідну додаткову угоду щодо такого збільшення впродовж
3 робочих днів з моменту, коли відповідний акт законодавства набрав чинності або до того.
3.11 Газ вважається належним чином поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем після
оформлення Оператором ГТС Акта Поставки Газу, підписаного обома Сторонами належним
чином.
3.12 EIC-код Продавця: _____________
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EIC-код Покупця: _______________
4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИК. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
4.1 Право власності та ризик втрати чи псування природного газу переходить від Продавця
Покупцеві в Пункті поставки після надходження Газу. Для уникнення сумнівів Продавець несе
витрати з транспортування газу на дільниці до Пункту поставки, а Покупець несе витрати з
транспортування газу після виходу з Пункту поставки.
4.2 Поставка Газу Продавцем і його прийняття Покупцем, а також факт переходу права власності
на Газ від Продавця до Покупця буде підтверджений, коли Сторони підпишуть Акт Поставки
Газу, оформлений Оператором ГТС, належним чином. Оператор ГТС здійснює адміністрування
передачі прав власності на Газ на підставі поданих номінацій.
4.3 Продавець свідчить, що у нього наявний підтверджений обсяг природного газу у
відповідних обсягах для реалізації Покупцю. Термін «підтверджений обсяг природного газу»
використовується у значенні, зазначеному у Кодексі газотранспортних мереж, а саме - обсяг
(об'єм) природного газу, погоджений оператором газотранспортної системи на відповідний
розрахунковий період із ресурсу постачальника, що включений до підтвердженої номінації
цього постачальника.
4.4 Поставка газу здійснюється Продавцем лише за умови наявності у Сторін дійсного та
чинного договору транспортування газу з АТ «Укртрансгаз» як з Оператором ГТС – договір
№________ від ________ р. для ________, договір транспортування газу №________ від
________ для ________.
4.5 Сторони підтверджують, що кількість обсягу Газу, реалізованого (переданого) Продавцем та
прийнятого Покупцем за цим Договором, підтверджується Оператором ГТС відповідно до
положень законодавства України, а саме – Кодексу газотранспортних мереж.
4.6 Сторони підтверджують, що поставка Газу здійснюється через мережі Оператора ГТС.
Взаємовідносини з Оператором у частині транспортування регулюються окремими договорами
на транспортування Газу, укладеними між Сторонами (кожною окремо) та Оператором ГТС. З
урахуванням цього кожна зі Сторін самостійно забезпечує належну та вчасну оплату послуг
Оператора.
4.7 Зобов’язання Продавця щодо поставки Газу за цим Договором є дійсними лише за умови,
що номінації/реномінації Покупця на відповідний обсяг Газу було належним чином прийнято та
підтверджено Оператором ГТС.
4.8 У випадку відмови у прийнятті номінації/реномінації з боку Оператора ГТС Сторона, що
зазнала такої відмови повідомляє іншу Сторону про таку відмову якомога скоріше, але у будьякому випадку впродовж наступних 2-х (двох) годин з моменту, коли Стороні стало відомо про
таку відмову.
4.9 Сторони оформлюють Акти Поставки Газу (у трьох примірниках) з тим, що один
оригінальний примірник підписаного Акту щодо кожного Місяця поставки буде наданий АТ
«Укртрансгаз».
4.10 До 10-го числа місяця наступного за Місяцем поставки Сторони, надають АТ «Укртрансгаз»:
- звіт про обсяги Газу, які були отримані Покупцем та передані Продавцем відповідно до цього
Договору в порядку передбаченому Кодексом газотранспортної системи;
- примірник оригіналу Акта Поставки Газу.
Документи, зазначені вище, надаються згідно з формами АТ «Укртрансгаз», оприлюдненими на
його офіційному веб-сайті.
4.11 Покупець гарантує, що Покупець не використовує Газ, придбаний у Продавця, для
виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби. Це положення жодною мірою
не зачіпає права Покупця здійснювати поставку Газу, придбаного за цим Договором, кінцевим
споживачам Газу.
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5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1 Покупець здійснює попередню оплату за Договірний обсяг Газу за цим Договором у розмірі
___ відсотків Договірної ціни до _________ включно, на підставі виставленого Продавцем
рахунку. Номінації та реномінації Газу на користь Покупця в системі АТ «Укртрансгаз»
здійснюватиметься Продавцем виключно у розмірі передплачених таким чином обсягів.
5.2 Всі платежі за цим Договором здійснюються Покупцем в національній грошовій одиниці
України на поточний рахунок Продавця, вказаний у пункті 11 цього Договору, або на будь-який
інший поточний рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець зобов’язаний своєчасно
повідомити Покупця, з описом платежу у рахунку-фактурі на оплату за газ: «Оплата за газ, що
поставляється у X місяці XXXX р. згідно Договору від XX.XX.XXXX року і рахунку-фактури № XX від
XX.XX.XXXX». Покупець зобов’язаний сплатити суми, виставлені у рахунках-фактурах, у повному
обсязі на поточний рахунок Продавця. Платіж вважається виконаним при зарахуванні належної
суми на поточний рахунок отримувача не пізніше, ніж 15:00 українського часу на відповідний
день.
5.3 Обсяг Газу, що зазначений в Акті Поставки Газу, за умови, що такий обсяг є затвердженим АТ
«Укртрансгаз», навіть у випадку, коли одна із Сторін свідомо відмовляється підписувати Акт
Поставки Газу, є підставою для проведення розрахунків та підписання всіх необхідних
документів за цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов‘язань
за Договором згідно з чинним законодавством України. У жодному випадку Сторона не буде
нести відповідальність за непрямі збитки (включаючи без обмежень - упущену вигоду) понесені
іншою Стороною.
6.2 У випадку невиконання обов’язків Продавцем відмови від поставки або прострочення
поставки газу на умовах цього Договору (за винятком тимчасового призупинення Продавцем
згідно з п. 2.3) Продавець сплачує Покупцеві штраф в розмірі 15 (п’ятнадцяти) % від ціни
недопоставки за звітний місяць. Виплата штрафу Продавцем здійснюється переказом грошових
коштів на поточний рахунок Покупця протягом 2 Банківських днів з моменту одержання вимоги
про оплату від Покупця.
6.3 У разі невиконання обов’язків, відмови Покупцем прийняти Газ згідно Договору (у тому
числі через тимчасове припинення Продавцем згідно з п. 2.3), Покупець сплачує Продавцю
штраф у розмірі 100 (ста) % від ціни за недоприйнятий Газ. Виплата штрафу Покупцем
здійснюється переказом грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 2
Банківських днів з моменту одержання вимоги про оплату від Продавця.
6.4 У випадку невиконання Покупцем умов оплати згідно з пунктом 5.1 цього Договору,
Продавець звільняється від виконання зобов’язань з постачання Газу Покупцю за цим
Договором та матиме повне право на тимчасове припинення згідно з Розділом 2.3.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 «Форс-Мажор» означає будь-яку подію або обставину, яка є поза розумним контролем
Сторони, що посилається на Форс-Мажор та унеможливлює виконання Стороною, що заявляє,
зобов’язань за цим Договором, та внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будьяке або будь-які зобов’язання за цим Договором - за умови, що таке не(і) страйки, локаути та
інші виробничі конфлікти;
(іі) законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або
урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у
власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або
наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, які роблять незаконним
виконання будь-якою із Сторін її зобов’язань за цим Договором;
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(ііі) дії неприятельських держав, війни, громадянські та військові заворушення, блокади,
повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
(iv) стихійні лиха, в тому числі блискавки, землетруси, пожежі, буревії, штормове
попередження, сейсмічні хвилі, повені та інші природні катаклізми та несприятливі погодні
умови; та
(v) вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів або переробного обладнання на
Газотранспортній Системі або у Видобувній Системі.
(vi) подія форс мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будь-якої
із Сторін з АТ «Укртрансгаз» відносно доступу до Газотранспортної системи, що стосується
поставки і прийняття газу за цим Договором.
(vii) будь-яке невиконання та/або виконання неналежним чином зобов’язань та функцій
Оператора ГТС, передбачених Кодексом ГТС щодо транспортування Газу (включаючи
замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу та
балансування, проте за умови, що у будь-якому випадку така затримка та/або невиконання з
боку Оператора не було спричинено недотриманням відповідною Стороною правил та
процедур встановлених законодавством), необхідних Стороні цього Договору для належного
виконання зобов’язань за цим Договором, з причин, що не залежать від такої Сторони та/або не
з її вини;
(viii) відмова систем зв’язку або комп’ютерних систем Оператора ГТС та/чи ненадання відповіді
Оператором ГТС на всі спроби Сторони зв’язатись з Оператором ГТС у встановлені строки до
початку або під час здійснення Поставки, що не дозволяє Стороні виконувати свої обов’язки за
цим Договором.
7.2 Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим
Договором, і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за
невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає
неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин Форс-Мажор.
7.3 Сторона, стосовно якої мають місце обставини, які перешкоджають їй виконувати свої
зобов‘язання за цим Договором, повинна негайно (але, в будь-якому випадку, не пізніше ніж
через 3 (три) дні після того, як вона дізналась про виникнення таких обставин) повідомити іншу
Сторону про початок або припинення таких обставин. Повідомлення Сторони, що зазнала
впливу Форс-Мажору, має містити посилання на конкретну обставину Форс-Мажору, яка
настала, її тривалість та зобов’язання Сторони за цим Договором, які зазнали впливу. Сторона,
що зазнала впливу Форс-Мажору має надати відповідні документальні докази, включаючи, але
не обмежуючись, довідку Торгово-промислової палати України (або ТПП у відповідному
регіоні), що підтверджує такий Форс-Мажор та його вплив на Сторону, або будь-які інші достатні
та належні докази.
7.4 Якщо обставини Форс-Мажор, що перешкоджають будь-якій Стороні виконувати свої
зобов’язання за цим Договором, тривають, або, за обґрунтованими розрахунками, триватимуть
більше ніж сорок п'ять (45) послідовних Днів, кожна Сторона може припинити дію цього
Договору, повідомивши про це в письмовій формі.
7.5 Незалежно від будь-якого іншого положення цієї Статті 7, Сторона не буде звільнятись від
свого зобов’язання здійснити платежі, термін сплати по яких настав за цим Договором.
8. ІНФОРМАЦІЯ І КОНФЕДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1 Продавець і Покупець зобов’язуються під час строку дії Договору співробітничати і надавати
один одному таку інформацію, яка об’єктивно може бути необхідною Покупцеві і Продавцеві
для виконання ними своїх відповідних обов'язків за цим Договором. За умови що така
інформація надається добросовісно, ані Продавець, ані Покупець не мають жодних обов'язків
стосовно точності будь-якої такої наданої інформації.
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8.2 Умови і положення цього Договору і будь-яка конфіденційна або власна інформація в
письмовій, усній або електронній формі, яку Сторона одержує від іншої Сторони за цим
Договором вважаються конфіденційними ще протягом трирічного строку після закінчення
строку або припинення цього Договору. Інформація не підлягає розкриттю жодній Особі, ані
повністю, ані частково, Стороною, що одержує її відповідно до цього Договору («Одержуюча
Сторона»), без попередньої письмової згоди Сторони, що розкриває її відповідно до цього
Договору («Розкриваюча Сторона»).
8.3 Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду від Розкриваючої Сторони
для розкриття Інформації, яка:
(1) на час її розкриття за цим Договором або згодом стає загальнодоступною, крім випадків
порушення цього Договору;
(2) уже відома Одержуючій Стороні на час її одержання або придбання у Розкриваючої Сторони,
або згодом самостійно розроблена Одержуючою Стороною; або
(3) законно придбана в майбутньому Одержуючою Стороною, без обов'язку збереження
таємниці, у Особи, яка не є стороною цього Договору.
8.4 Одержуюча Сторона не зобов'язана отримувати попередню згоду Розкриваючої Сторони
для розкриття Інформації:
(1) директорам, посадовим особам і працівникам Одержуючої Сторони;
(2) власникові такої Одержуючої Сторони;
(3) особам, які надають професійні послуги такій Одержуючій Стороні;
(4) (за умови що будь-який потенційний кредитор, інвестор або правонаступник спочатку
погоджується в письмовій формі перед такою Стороною взяти на себе зобов’язання із
збереження конфіденційності, що є не менш суворими, ніж передбачені в цій Статті 8, та за
умови, що Одержуюча Сторона докладає розумних зусиль для забезпечення виконання таких
умов) відповідно до або у зв'язку із:
(а) фінансуванням діяльності такої Сторони, передбаченої в цьому Договорі; і
(б) будь-якою потенційною добросовісною уступкою всіх або частини прав або зобов'язань
Сторони за цим Договором;
(5) розкриття якої необхідно або вимагається відповідно до будь-якого законодавчого,
адміністративного, судового або іншого юридичного процесу, обов'язкового для Одержуючої
Сторони; або
(6) розкриття якої вимагається за правилами та положеннями будь-якої фондової біржі, на якій
зареєстровані акції Одержуючої Сторони або акції будь-якої з її афілійованих осіб, за умови що
до здійснення розкриття такої Інформації Одержуюча Сторона узгодить з іншою Стороною і
надасть такій Стороні проект розкриття інформації і причини розкриття такої інформації;
за умови, що
(i) будь-яке розкриття Інформації Одержуючою Стороною, крім випадків, передбачених у Статті
8.4(5) і (6), повинне бути виправдане розумною необхідністю з боку будь-якої Особи, якій вона
розкривається,
(ii) у випадках, передбачених у Статті 8.4 (1), (2) і (3), Одержуюча Сторона зобов’язана
докладати розумних зусиль для обмеження такого розголошення, і
(iii) від Осіб, згаданих у Статті 8.4(3), така Сторона повинна вимагати дати зобов'язання в
письмовій формі щодо збереження конфіденційності такої Інформації та за умови, що така
Сторона докладе розумних зусиль для забезпечення дотримання таких зобов'язань.
8.5 Сторони зобов’язуються проявляти увагу та ретельність з метою недопущення жодної
прямої або непрямої пропозиції, сплати, підбурювання або згоди на отримання хабарів у будьякій формі у зв’язку із цим Договором. Це зобов’язання поширюється на стосунки працівників та
представників однієї Сторони із працівниками та представниками іншої Сторони або третіх осіб
у зв’язку із цим Договором. Всі звіти, підготовлені відповідно до або на підставі цього Договору,
в тому числі рахунки-фактури, документи, що стосуються виставлення рахунків, повідомлення,
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звіти та фінансові розрахунки, повинні правдиво відображати факти стосовно діяльності та
операцій, яких вони стосуються.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Цей Договір регулюється і тлумачиться виключно відповідно до законів та підзаконних актів
України.
9.2 Сторонами погоджено, що всі суперечності будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо
Сторони не можуть вирішити суперечку шляхом переговорів, таку суперечку буде передано на
розгляд господарського суду, який має відповідну юрисдикцію згідно законодавства України.
9.3 Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою - по одному
примірнику для кожної із Сторін.
10. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Дію всього Договору може бути негайно припинено:
10.1.1 Стороною, що ініціює припинення дії, у випадку, коли контролюючий орган відзиває
ліцензію іншої Сторони на ведення робіт, і таку ситуацію не виправлено протягом 10 днів; чи
10.1.2 Стороною, що ініціює припинення дії, у випадку, коли інша Сторона серйозно порушує
Договір (включаючи оплату, постачання та приймання природного газу), та якщо у разі
можливості виправити ситуації, ситуація залишається невиправленою іншою Стороною: у
випадку прострочення платежу - в той же самий день, у будь-якому іншому випадку – протягом
десяти (10) календарних днів після отримання письмового повідомлення від Сторони, що
ініціює припинення дії; чи
10.1.3 Стороною, що ініціює припинення дії, у випадку, коли інша Сторона (i) визнана
компетентним органом неплатоспроможною; (ii) розпочинає чи розпочала розгляд з метою
отримання рішення щодо її неплатоспроможності чи банкрутства / будь-якого іншого
звільнення від сплати за законом про банкрутство чи неплатоспроможність чи подібний закон,
що впливає на права кредиторів, або якщо надана петиція щодо припинення її діяльності чи
ліквідації, і така Сторона, постачальник підтримуючого кредиту чи контролююча сторона, в
залежності від ситуації, не може сплатити відповідні борги, які підлягають сплаті, чи має іншу
ситуацію, яка виправдовує такі процедури з неплатоспроможності; або
10.1.4 Продавцем (у цьому випадку Стороною, що ініціює припинення дії), якщо Покупець не
може надати забезпечення чи гарантію, що є виправдано прийнятною для Продавця, через 5
календарних днів після виправданого запиту Продавця. Продавець може запитати у Покупця
гарантію чи забезпечення, якщо на виправдану та сумлінну думку Продавця здатність Покупця
виконувати свої зобов’язання за Договором значно послабилась.
10.2 У випадку виникнення будь-якої з причин припинення дії чи закінчення терміну, наведеної
в цьому Розділі, Сторона, що не є постраждалою, має право негайно припинити дію Договору,
якщо вона, відповідно, без зволікання спрямує письмове повідомлення іншій стороні та
зазначить причину припинення дії. Починаючи з дати припинення дії, Сторони звільняються (а
не просто отримують відстрочення) від всіх подальших платежів і зобов'язань з виконання
стосовно Договору та всіх Додаткових Угод, а існуючі функції та обов'язки Сторін замінюються
зобов'язанням однієї Сторони виплатити іншій Стороні суму, що підлягає сплаті у зв’язку з
припиненням дії, розраховану відповідно до Розділу 10.3 нижче.
10.3 Якщо Стороною – ініціатором припинення дії є Продавець та дострокове припинення
відбувається з причин, не вказаних у Розділі 7.4, Покупець сплачує суму, розраховану
відповідно до Розділу 6.3 так, якби впродовж Періоду поставки, що залишився, починаючи з
дати, наступною за датою припинення дії, через порушення Покупцем своїх боргових
зобов’язань мало би місце 0 (нульове) постачання. Ця сума має бути сплачена Покупцем
Продавцю впродовж 5 робочих днів з дати припинення дії.
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11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом одного календарного
року. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік на тих
самих умовах, якщо жодна із Сторін не попередить в письмовій формі іншу(і) Сторону(и) про
припинення його дії не менше ніж за один місяць до закінчення строку дії цього Договору.
11.2 Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за умов,
що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору, превалюватимуть
нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають чинності, якщо вони
виконані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та підписи повноважних
представників Сторін, які завірені печатками.
11.3 Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір, якщо на те є письмова згода обох
Сторін.
11.4 Ціна, що викладена у п. 3.7, може бути змінена за спільною домовленістю Сторін,
виконання якої є обов’язковим.
11.5 Кожна із Сторін має право припинити цей Договір у випадку недосягнення згоди щодо
Договірної Ціни відповідно до п. 3.7 цього Договору.
11.6. Якщо будь-яке положення цього Договору повністю або частково є та/або стає недійсним,
непрактичним або неможливим до виконання, зокрема через будь-які зміни в законодавстві,
це не зачіпатиме дійсність інших положень. У такому разі, таке недійсне, непрактичне та/або
неможливе до виконання положення буде замінено положенням, яке найкращим чином
відповідає меті положення, яке є недійсним, непрактичним та/або таким, що не може бути
виконано, та Сторони проведуть добросовісно домовляться про внесення відповідних змін до
цього Договору.
11.7 Жодні обов‘язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного
Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на отримання
платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена письмово.
11.8 Сторони підтверджують, що вони є Платниками податку на прибуток згідно Розділу III
Податкового Кодексу України.
11.9 Додаткові угоди до цього Договору, можуть бути укладені між Сторонами, становлять його
невід’ємну частину.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Найменування
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Поточний рахунок № ______ в ______
Код банку
_________________________
ПОКУПЕЦЬ:
Найменування
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Поточний рахунок № ______ в ______
Код банку
_________________________
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