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1. Загальні положення. Терміни та визначення 
 
1.1. Правила організації біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу на 
Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Правила) розроблені та затверджені 
відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», Закону 
України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 
газорозподільних систем, Кодексу газосховищ, Правил постачання природного газу, Статуту 
Товарної біржі «Українська енергетична біржа», «Правил біржової торгівлі на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа» та є основним документом, що регламентує порядок організації 
та здійснення біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу, укладення та 
виконання біржових угод, здійснення клірингу, забезпечення здійснення розрахунків тощо на 
Товарній біржі «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа). 
 
1.2. Ці Правила є обов’язковими для всіх учасників біржових торгів природним газом на 
короткостроковому ринку природного газу, членів Біржі, працівників Біржі та осіб, що допущені 
до торгів на Біржі відповідно до цих Правил. 
 
1.3. Терміни, що застосовуються в цих Правилах, мають таке значення: 
 
Аналітичні рахунки 
учасників біржових торгів 

- рахунки, відкриті Біржею у кліринговій системі торгової 
платформи, призначені для обліку гарантійних внесків учасників 
торгів (аналітичний рахунок під гарантійні внески) та їх 
фінансового забезпечення під розрахунки;  

Біржова операція - купівля та/або продаж біржового товару, що здійснюється на 
торговій платформі за участю учасників біржових торгів, а також 
будь-яка інша операція, спрямована на укладення, реєстрацію 
та/або виконання біржової угоди та/або договору купівлі-
продажу; 

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

Біржовий товар (товар) - біржовий товар у визначенні Регламенту біржової торгівлі на 
короткостроковому ринку природного газу з використанням 
торгової платформи Товарної біржі «Українська енергетична 
біржа» (далі – Регламент)  та у визначенні Регламенту біржової 
торгівлі природним газом, що зберігається в газосховищах, з 
використанням торгової платформи Товарної біржі «Українська 
енергетична біржа» (далі – Регламент ПСГ); 

Біржові торги - торги біржовим товаром, що проводяться на торговій 
платформі за участю учасників біржових торгів та в порядку, 
встановленому цими Правилами, Регламентом та Регламентом 
ПСГ; 

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

Газова доба  - газова доба, в якій здійснюється передача природного газу; 
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Гарантійний внесок - грошові кошти, що вносяться учасником біржових торгів на 

поточний рахунок Біржі та обліковуються в кліринговій системі 
торгової платформи на аналітичному рахунку під гарантійні 
внески такого учасника біржових торгів відповідно до Правил, 
Регламенту, Регламенту ПСГ або інші активи, що визнані Біржею, 
призначені для забезпечення належного виконання зобов’язань 
учасників торгів;  

Двосторонній безперервний  
аукціон 

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

Електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших 
електронних даних або логічно з ними пов'язуються і 
використовуються ним як підпис, в розумінні та визначенні ст. 1 
Закону України «Про електронні довірчі послуги»; 

Замовник послуг зберігання 
природного газу (замовник 
послуг зберігання, 
замовник) 

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

Замовник послуг 
транспортування  
 

- юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на 
підставі договору транспортування, укладеного з оператором 
газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових 
послуг транспортування природного газу, зокрема: 

- доступ до потужності в точці входу або виходу з 
газотранспортної системи; 
- замовлення фізичного транспортування природного газу 
газотранспортною системою на підставі підтвердженої 
номінації; 
- вчинення дій з врегулювання добового небалансу; 

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

Заявка зустрічна (зустрічна 
заявка) 

- заявка, що за напрямком здійснення біржової операції з 
купівлі/продажу є протилежною до поданої учасником торгів: в 
разі подання учасником торгів заявки на купівлю, зустрічною є 
заявка на продаж, і навпаки; 

Кліринг - визначення зобов’язань учасника торгів, у тому числі шляхом 
заліку (неттінгу) зустрічних зобов’язань (якщо це передбачено 
внутрішніми документами Біржі щодо тих, чи інших зустрічних 
зобов’язань за біржовими операціями (у грошових коштах та/або 
за обсягами природного газу) на короткостроковому ринку 
природного газу), за поданими ним на торговій платформі 
заявками купівлі/продажу товару та/або укладеними біржовими 
угодами та/або договорами купівлі-продажу товару; 

Клірингова діяльність на 
ринку природного газу 

- діяльність Біржі, що полягає у визначенні зобов’язань учасників 
торгів (здійснення клірингу), підготовці документів (інформації) 
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для проведення розрахунків та поставки, створенні системи 
управління ризиками невиконання та забезпечення виконання 
зобов’язань за укладеними на торговій платформі біржовими 
угодами та договорами купівлі-продажу товару сторонами таких 
договорів; 

Короткостроковий ринок 
природного газу 

- секції Біржі за напрямком «Природний газ», в яких на торговій 
платформі учасниками торгів вчиняються біржові операції з 
купівлі-продажу природного газу протягом газової доби 
(внутрішньодобовий ринок) та «на добу наперед» (ринок «на 
добу наперед») за Короткостроковими стандартизованими 
продуктами, та біржові операції з купівлі-продажу природного 
газу, що зберігається в газосховищах; 

Короткостроковий 
стандартизований продукт 
(КСП) 

- визначений обсяг природного газу, який продається і 
придбавається (купується) на торговій платформі протягом 
газової доби, в яку здійснюється передача газу, - 
внутрішньодобові КСП (КСП-ВД) або доби, що передує газовій 
добі, в яку здійснюється передача газу, - КСП «на добу наперед» 
(КСП-ДН) сім днів на тиждень відповідно до Правил, цього 
Регламенту та Кодексу газотранспортної системи; передача 
природного газу за КСП здійснюється у ВТТ шляхом подання 
оператору газотранспортної системи торгових сповіщень 
відповідно до Правил і цього Регламенту та з урахуванням вимог 
Кодексу газотранспортної системи; 

Метчінг - автоматичне укладення біржових угод за відповідним КСП на 
підставі поданих учасниками торгів на торговій платформі заявок 
на купівлю/продаж шляхом автоматичного співставлення 
параметрів зустрічних заявок відповідно до критеріїв і порядку їх 
застосування, визначених Біржею, та з врахуванням виду заявок 
і зазначених в них параметрів; 

Напрямок «Природний газ» - сукупність секцій Біржі, в межах яких проводяться торги за 
видом товару природний газ; 

Небаланс - різниця між обсягами природного газу, поданими замовником 
послуг транспортування для транспортування на точці входу та 
відібраними замовником послуг транспортування з 
газотранспортної системи на точці виходу, що визначається 
відповідно до алокації; 

Оператор газосховищ 
(оператор ПСГ) 
 

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

Оператор газотранспортної 
системи (оператор ГТС)  
 

- суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює 
діяльність із транспортування природного газу 
газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників 
послуг транспортування); 

Оператор торгової 
платформи (Біржа) 

- Товарна біржа «Українська енергетична біржа», яка на своїй 
торговій платформі організувала та надала доступ учасникам 
торгів для розміщення ними пропозицій (подання заявок) 
купівлі/продажу природного газу (включаючи можливість їх 
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зміни або скасування),  укладання та реєстрації угод і договорів 
купівлі-продажу природного газу;  

Рахунок умовного 
зберігання (ескроу) 

- рахунок, відкритий учасником біржових торгів у 
розрахунковому банку на підставі договору умовного зберігання 
(ескроу), укладеного відповідно до типової форми, визначеної в 
Додатку №4 (форма договору може змінюватися за 
погодженням з конкретним розрахунковим банком), з метою 
запобігання ризику нездійснення розрахунків за договорами 
купівлі-продажу товару, укладеними на короткостроковому 
ринку природного газу; 

Реєстр біржових угод  - інформація, що надається Біржею розрахунковому банку 
учасника торгів, визначеному відповідно до цих Правил, в 
електронному вигляді у порядку та за формою, що визначені 
договором умовного зберігання (ескроу); 

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

Розрахунковий банк Біржі - фінансова (банківська) установа, в якій Біржею відкрито 
поточний рахунок, для сплати послуг Біржі згідно з її тарифами, а 
також можливої неустойки (пені, штрафів), компенсації 
постраждалій стороні за біржовою угодою (договором купівлі-
продажу) у випадку невиконання (неналежного виконання) 
учасниками торгів своїх зобов’язань, а також для зарахування 
учасниками торгів гарантійних внесків для забезпечення 
здійснення зазначених платежів та інших, встановлених Біржею; 

Розрахунковий банк 
учасника торгів 

- погоджена Біржею фінансова (банківська) установа, що 
відкриває учаснику біржових торгів та здійснює обслуговування 
рахунку умовного зберігання (ескроу), в тому числі, з залученням 
Біржі як довіреної особи учасника торгів за відповідним 
договором доручення; 

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

Торгова сесія (торгові сесії) - визначений(-і) Біржею період(-и) торгового дня, протягом 
якого(-их) проводяться біржові торги на короткостроковому 
ринку природного газу; 

Торгове сповіщення - інформаційне повідомлення відповідно до форми, 
встановленої Кодексом газотранспортної системи або Кодексом 
газосховищ та з урахуванням вимог, встановлених договором 
про взаємодію між оператором торгової платформи та 
оператором газотранспортної системи (оператором 
газосховищ), що направляється відповідному оператору від 
учасника торгів щодо обсягів природного газу, які він має намір 
відчужити або набути за договором купівлі-продажу, укладеним 
на Біржі; такі торгові сповіщення направляються оператору 
газотранспортної системи (оператору газосховищ) від імені 
учасника торгів Біржею як довіреною особою на підставі 
укладеного договору доручення з відповідним учасником торгів; 

Торговий день - день, у який на Біржі проводяться біржові торги на 
короткостроковому ринку природного газу відповідно до цих 
Правил та може охоплювати кілька календарних днів; 

Учасники біржових торгів на 
короткостроковому ринку 
природного газу (учасники 
біржових торгів, учасники 
торгів) 

- учасники ринку природного газу (у тому числі оператор ГТС), які 
отримали право на здійснення біржових операцій на торговій 
платформі у порядку, визначеному внутрішніми документами 
Біржі, які є невід’ємною частиною цих Правил; 

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

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

Ціна біржової угоди - ціна, за якою було здійснено операцію з купівлі-продажу 
біржового товару; 

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

1.4. Терміни, що не визначені у цих Правилах, мають значення, які надані в інших внутрішніх 
документах Біржі, що вказані в п.1 цих Правил, або в нормативно-правових актах. 

 
2. Вимоги до діяльності Біржі. Функції Біржі 

 
2.1. Біржа утворена та функціонує в т.ч. як газова біржа відповідно до Закону України «Про 
товарну біржу», що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних 
бірж, Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 
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газосховищ, що визначають вимоги до газових бірж, інших чинних актів законодавства України, 
цих Правил та інших внутрішніх документів Біржі. 
 
2.2. Біржа здійснює організаційні, технічні, технологічні, інформаційні та інші заходи для 
забезпечення функціонування торгової платформи та проведення торгів природним газом між 
учасниками ринку природного газу для задоволення їх попиту щодо купівлі-продажу природного 
газу за короткостроковими стандартизованими продуктами. 
 
2.3. Основні функції Біржі на короткостроковому ринку природного газу: 
- організація та проведення на торговій платформі торгів природним газом на 

короткостроковому ринку природного газу у тому числі для врегулювання небалансів 
(короткострокових коливань попиту та пропозиції) протягом газової доби; 

- надання доступу учасникам торгів до торгової платформи Біржі для розміщення ними заявок 
на купівлю/продаж природного газу (включаючи можливість їх зміни або скасування); 

- надання доступу оператору газотранспортної системи до торгової платформи Біржі для 
здійснення купівлі-продажу природного газу з метою забезпечення дій із врегулювання 
добових небалансів замовників послуг транспортування; 

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

торговій платформі заявками, укладеними угодами та договорами купівлі-продажу 
природного газу; 

- реєстрація біржових угод купівлі-продажу природного газу на короткостроковому ринку; 
- контроль за виконанням зобов’язань учасниками торгів за укладеними ними угодами та 

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

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

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

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

купівлі-продажу природного газу оператору газотранспортної системи (оператору 
газосховищ) та розрахунковому банку учасника торгів; 

- здійснення інших функцій та повноважень, визначених «Правилами біржової торгівлі на 
Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими внутрішніми документами Біржі, 
договорами доручення, укладеними з учасниками торгів тощо. 

 
2.4. Реєстрація укладених учасниками торгів біржових угод здійснюється автоматично за фактом 
укладання (фіксації) угоди шляхом формування відповідного електронного запису на торговій 
платформі Біржі. 
 

3. Умови допуску до торгів та організація торгівлі природним газом на короткостроковому 
ринку природного газу 

 
3.1. До торгів природним газом на короткостроковому ринку допускаються особи, визначені в 
розділі І цих Правил як учасники торгів, та які відповідають наступним вимогам: 
- мають дійсний договір (дійсні договори) на транспортування природного газу з оператором 

газотранспортної системи (для замовників послуг транспортування) та/або дійсний договір 
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(дійсні договори) зберігання (закачування, відбору) природного газу з оператором 
газосховищ (для замовників послуг зберігання); 

- отримали право на здійснення біржових операцій, пройшли належну акредитацію на Біржі 
відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць на ТБ «Українська 
енергетична біржа» та інших внутрішніх документів Біржі, а також надали відповідні 
документи, які підтверджують повноваження представника(ів) на вчинення правочинів, 
зокрема, на укладання та підписання договорів купівлі-продажу; 

- уклали з Біржею договір доручення (договори доручення) за формою, визначеною в Додатку 
№2, на представництво їхніх інтересів перед оператором газотранспортної системи та/або 
перед оператором газосховищ, в тому числі щодо подання торгових сповіщень за 
результатами укладених договорів купівлі-продажу природного газу, здійснення інших 
повноважень, необхідних для укладення та виконання договорів купівлі-продажу. Для 
отримання допуску до участі у біржових торгах Оператор ГТС укладає з Біржею договір 
доручення за формою, визначеною рішенням Біржового комітету Товарної біржі «Українська 
енергетична біржа» (далі - Біржовий комітет), яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Біржі, Додаток № 5 не розповсюджується на Оператора ГТС; 

- уклали договір доручення з Біржею на представництво їхніх інтересів перед фінансовими 
(банківськими) установами щодо здійснення розрахунків за договорами купівлі-продажу, 
відкриття та функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) та здійснення всіх без 
винятку інших повноважень, необхідних для забезпечення розрахунків в повному обсязі за 
договорами купівлі-продажу природного газу; 

- видали Біржі довіреність (довіреності) для здійснення Біржею представництва за договором 
(договорами) доручення, зазначеними вище; 

- мають право на подання торгових сповіщень (в тому числі шляхом посередництва Біржі на 
підставі договору доручення) оператору газотранспортної системи та/або оператору 
газосховищ; 

- підписали договір приєднання (заяву про приєднання) до цих Правил за формою, 
визначеною в Додатку №1, згідно з яким погодились виконувати ці Правила, а також інші 
внутрішні документи Біржі, які регулюють порядок акредитації на Біржі, укладення та 
виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу в частині здійснення клірингу, 
розрахунків, порядок документообігу, а також інші правила, що регулюють здійснення 
біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу; 

- уклали договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) з 
розрахунковим банком із залученням Біржі як довіреної особи учасника торгів за 
відповідним договором доручення, згідно з Додатком № 4 (або за іншою формою, 
погодженою з розрахунковим банком), а також договір банківського рахунку (поточного 
рахунку); 

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

- виконали інші зобов’язання та здійснили всі інші необхідні заходи, визначені «Правилами 
біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та іншими внутрішніми 
документами Біржі.  

 
3.2. З метою виконання функцій, передбачених цими Правилами, Правилами біржової торгівлі 
на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та іншими внутрішніми документами, Біржа 
вчиняє наступні дії: 
- здійснює акредитацію та веде облік учасників торгів; 
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- на підставі укладеного (укладених) на торговій платформі договору (договорів) купівлі-
продажу природного газу за КСП, формує та надсилає оператору газотранспортної системи 
або оператору газосховищ способом, узгодженим з оператором відповідно до умов 
укладеного між ними договору про взаємодію торгові сповіщення (узагальнені торгові 
сповіщення): за кожним договором купівлі-продажу – торгове сповіщення від імені учасника 
торгів-продавця на відчуження (продаж) та торгове сповіщення від імені учасника торгів-
покупця на набуття (купівлю) природного газу; 

- надає оператору газотранспортної системи або оператору газосховищ всю іншу інформацію 
відповідно до укладеного договору доручення та договору про взаємодію з оператором; 

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

 
3.3. Біржові торги природним газом на умовах короткострокових стандартизованих продуктів 
проводяться відповідно до Розкладу торгів Біржі, опублікованого на офіційному веб-сайті Біржі. 
 
3.3.1. Біржові торги в межах газової доби можуть поділятися на торгові сесії, клірингові сесії (сесії 
для проведення клірингу та забезпечення проведення розрахунків), що вказується у Розкладі 
торгів Біржі.  
 
3.3.2. Біржові торги проводяться за технологією двостороннього безперервного аукціону. 
 
3.3.3. Біржові угоди в ПП ЕТП укладаються автоматично за механізмом метчінгу на підставі 
поданих учасниками торгів заявок на купівлю та заявок на продаж природного газу (без 
необхідності отримання підтвердження від учасників торгів чи акцептування ними зустрічних 
заявок) на основі співставлення умов зустрічних заявок щодо їх відповідності та за ціною, що є 
найкращою для кожного з учасників торгів – покупця та продавця згідно зі встановленими 
Біржею критеріями (ціна, час) і порядком (пріоритетності) їх застосування, а саме: пріоритетність 
ціни, пріоритетність часу, - та з врахуванням виду заявок і зазначених у них параметрів. 
 
У разі підбору зустрічних заявок за результатами метчінгу, угода укладається за ціною раніше 
поданої заявки. 
 
3.3.4. Після надходження на торгову платформу заявки від учасника торгів здійснюється її 
перевірка на відповідність ціновим лімітам (в разі їх встановлення Біржею) та фінансовому 
забезпеченню (наявність на відповідних аналітичних рахунках в кліринговій системі торгової 
платформи Біржі необхідної суми гарантійного внеску та необхідної суми фінансового 
забезпечення під розрахунки для забезпечення здійснення оплати в повному обсязі за 
природний газ, в разі його придбання учасником торгів). У разі позитивного результату перевірки 
така заявка допускається до торгів та стає доступною у ПП ЕТП для всіх учасників торгів, у випадку 
негативного результату – відхиляється торговою платформою. 
 
3.3.5. Кожна перевірена Біржею заявка, яка була допущена до торгів, в будь-який час може стати 
підставою для укладення біржової угоди у випадку наявності зустрічної заявки, що відповідає 
встановленим Біржею пріоритетності критеріїв з врахуванням виду заявки та зазначених у ній 
учасником торгів параметрів.  
 
3.3.6. Під час торгових сесій протягом газової доби учасники торгів мають право подавати заявки, 
змінювати їх або скасовувати раніше подані, але невиконані, заявки. 
 
3.3.7. Укладання угод, в яких учасник виступає одночасно продавцем та покупцем, заборонено. 
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3.4. На підставі зареєстрованої в ПП ЕТП біржової угоди, в кліринговій системі торгової платформи 
автоматично формується договір купівлі-продажу в електронному вигляді. Після підписання 
договору в кліринговій системі торгової платформи уповноваженими особами покупця і 
продавця шляхом додавання електронного підпису, такий договір вважається укладеним. В 
кліринговій системі торгової платформи на підставі укладених договорів купівлі-продажу 
природного газу за КСП автоматично формуються торгові сповіщення (узагальнені торгові 
сповіщення), які подаються до оператора газотранспортної системи при здійсненні торгівлі КСП-
ВД (внутрішньодобовий ринок) або оператору газосховищ при здійсненні торгівлі природним 
газом, що зберігається в газосховищах.  
 
При здійсненні торгівлі КСП-ДН (ринок «на добу паперед»), торгові сповіщення (узагальнене 
торгове сповіщення), сформовані на підставі укладених у торговий день договорів купівлі-
продажу природного газу, подаються до оператора газотранспортної системи або оператору 
газосховищ на початку доби, що є наступною після торгового дня. 
 
Обмін інформацією щодо торгових сповіщень здійснюється відповідно до договору про 
взаємодію між Біржею та відповідним оператором (оператором газотранспортної системи або 
оператором газосховищ). 
 
3.5. Непідтвердження оператором газотранспортної системи торгових сповіщень може 
здійснюватися виключно у випадках та на підставах, передбачених Кодексом газотранспортної 
системи. Непідтвердження оператором газосховищ торгових сповіщень може здійснюватися 
виключно у випадках та на підставах, передбачених Кодексом газосховищ. 
 
3.6. Підтвердження торгових сповіщень (узагальнених торгових сповіщень) оператором ГТС або 
оператором ПСГ є підтвердженням виконання зобов’язань продавцем за договором купівлі-
продажу і підставою для сторони договору-покупця (та Біржі як довіреної особи покупця) 
виконати свої зобов’язання щодо оплати придбаного природного газу зі свого рахунку умовного 
зберігання (ескроу). 
 
3.7. У випадку отримання Біржею підтвердження від розрахункового банку учасника торгів-
покупця щодо перерахування грошових коштів учаснику торгів-продавцю, зобов’язання 
учасників торгів за укладеною біржовою угодою та відповідним договором купівлі-продажу 
вважаються виконаними. 
 
4. Управління ризиками при здійсненні торгівлі на короткостроковому ринку природного газу 
 
4.1. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання біржових угод та 
договорів купівлі-продажу при здійсненні торгівлі на короткостроковому ринку природного газу 
Біржа виконує функції, й надає відповідні послуги учасникам торгів, з управління ризиками 
невиконання, що мають на меті забезпечення здійснення перерахування коштів від покупця за 
придбаний ним природний газ продавцю та поставку природного газу продавцем покупцю на 
умовах та у порядку, визначеними цими Правилами, іншими внутрішніми документами Біржі та 
чинним законодавством України. 
 
4.2. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання договорів купівлі-
продажу при здійсненні торгівлі на короткостроковому ринку природного газу, учасники торгів, 
які мають намір продати природний газ (продавці), зобов’язані вчинити дії щодо попереднього 
забезпечення виконання договорів купівлі-продажу, а саме:  
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- здійснити попереднє перерахування на поточний рахунок Біржі в розрахунковому банку 
Біржі грошових коштів (гарантійного внеску) в розмірі, інформація про який оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті Біржі www.ueex.com.ua згідно з рішенням Біржового комітету, з 
урахуванням коштів на оплату послуг Біржі згідно з її тарифами та можливої неустойки і 
компенсацій (відшкодування). 

 
4.3. З метою запобігання та зниження (мінімізації) ризиків невиконання договорів купівлі-
продажу при здійсненні торгівлі на короткостроковому ринку природного газу, учасники торгів, 
які мають намір придбати природний газ (покупці), зобов’язані вчинити дії щодо попереднього 
забезпечення виконання договорів купівлі-продажу, а саме: 
- здійснити попереднє перерахування на поточний рахунок Біржі в розрахунковому банку 

Біржі грошових коштів (гарантійного внеску) в розмірі, інформація про який оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті Біржі www.ueex.com.ua згідно з рішенням Біржового комітету, з 
урахуванням коштів на оплату послуг Біржі згідно з її тарифами, неустойки і компенсації 
постраждалій стороні за договором купівлі-продажу; 

- здійснити попереднє перерахування на рахунок умовного зберігання (ескроу) грошових 
коштів у сумі, достатній для фінансового забезпечення заявки на купівлю, з урахуванням 
вимог Біржі щодо фінансового забезпечення під розрахунки у розмірі 100% оплати від 
вартості придбаного природного газу, якщо інше не зазначено в Регламенті або в Регламенті 
ПСГ, які є невід’ємною частиною цих Правил і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Біржі 
www.ueex.com.ua. 

 
4.4. З метою упередження домінування на ринку короткострокових стандартизованих продуктів 
та запобігання значному впливу на ціноутворення та викривлення репрезентативності 
котирувальної ціни, а також інших недобросовісних дій з боку учасників торгів, Біржа може 
обмежувати кількість та обсяг заявок, що подаються учасником торгів, та загальний обсяг 
укладених учасником торгів угод, а також має право встановлювати цінові ліміти на кожну 
торгову сесію, в межах яких учасники торгів можуть подавати свої заявки. При цьому, якщо ціна 
заявки не відповідає встановленим Біржею ціновим лімітам, така заявка відхиляється торговою 
платформою. 
 
У разі застосування Біржею заходів, передбачених цим пунктом, порядок їх встановлення та 
застосування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Біржі. 
 
4.5. З метою зниження ризиків невиконання, а також у цілях забезпечення (в межах і у спосіб, що 
встановлені цими Правилами) здійснення учасниками торгів розрахунків та поставки природного 
газу на короткостроковому ринку в повному обсязі відповідно до угод, укладених на Біржі, Біржа 
набуває статусу довіреної особи кожного з учасників біржових торгів на підставі укладених з 
Біржею договорів доручення на основі примірних договорів доручення, що є невід’ємною 
частиною цих Правил (Додаток №2 (примітка: щодо оператора ГТС як учасника торгів - договір 
доручення за формою, визначеною рішенням Біржового комітету) та Додаток № 3) та 
розміщуються на офіційному веб-сайті Біржі www.ueex.com.ua, з видачою відповідних 
довіреностей представникам Біржі в двох оригінальних примірниках. 
 
4.5.1. Учасник торгів (продавець) в частині поставки (продажу) природного газу зобов’язаний в 
договорі доручення надати Біржі, зокрема, але не виключно, наступні повноваження: 
- отримання від оператора газотранспортної системи або оператора газосховищ інформації 

про наявність в учасника торгів діючого договору транспортування природного газу (для 
замовників послуг траспортування) або договору зберігання (закачування, відбору) 

http://www.ueex.com.ua/
http://www.ueex.com.ua/
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природного газу (для замовників послуг зберігання) та відсутність підстав для припинення 
надання йому послуг за таким договором;  

- подання Біржею від імені учасника торгів торгових сповіщень/узагальнених торгових 
сповіщень до інформаційної платформи оператора газотранспортної системи та/або 
оператора газосховищ ; 

- отримання інформації від оператора газотранспортної системи та/або оператора газосховищ 
про результати розгляду та обробки торгових сповіщень; 

- надання до розрахункового банку учасника торгів-покупця інформації щодо рахунку 
продавця для зарахування грошових коштів за проданий (поставлений) покупцю природний 
газ згідно з реєстром біржових угод; 

- інші повноваження, необхідні для мінімізації ризиків невиконання та здійснення Біржею 
контролю за належним виконанням учасниками торгів біржових угод та укладених на 
підставі них договорів купівлі-продажу. 

 
4.5.2. Учасник торгів (покупець) в частині здійснення розрахунків за природний газ зобов’язаний 
в договорі доручення надати Біржі, зокрема, але не виключно, наступні повноваження: 
- отримання доступу до перегляду стану рахунку та інформації про залишки коштів на рахунку 

умовного зберігання у розрахунковому банку учасника торгів;  
- надання до розрахункового банку реєстру біржових угод, на підставі яких повинна 

здійснюватися оплата за біржовими угодами; 
- погодження Біржею закриття учасником торгів його рахунку умовного зберігання (ескроу); 
- отримання від оператора газотранспортної системи  або оператора газосховищ інформації 

про наявність в учасника торгів діючого договору транспортування  природного газу (для 
замовників послуг траспортування) або договору зберігання (закачування, відбору) 
природного газу (для замовників послуг зберігання) та відсутність підстав для припинення 
надання йому послуг за таким договором; 

- подання Біржею від імені учасника торгів торгових сповіщень (узагальнених торгових 
сповіщень) до інформаційної платформи оператора газотранспортної системи та/або 
оператора газосховищ; 

- отримання інформації від оператора газотранспортної системи та/або оператора газосховищ  
про результати розгляду та обробки торгових сповіщень; 

- інші повноваження, необхідні для мінімізації ризиків невиконання та здійснення Біржею 
контролю за належним виконанням учасниками торгів біржових угод та укладених на 
підставі них договорів купівлі-продажу. 

 
4.6. З метою зниження ризиків невиконання і забезпечення розрахунків та/або поставки Біржа 
має право встановлювати інші вимоги та запроваджувати інші заходи з управління ризиками 
щодо учасників торгів шляхом внесення відповідних змін до Правил та/або внутрішніх 
документів Біржі. 
 

5. Порядок здійснення розрахунків за біржовими угодами та договорами купівлі-продажу. 
Механізм перевірки Біржею достатності фінансового забезпечення учасників торгів 

 
5.1. Учасники торгів самостійно визначають суму грошових коштів, необхідну для забезпечення 
виконання біржових угод та договорів купівлі-продажу, виходячи з умов торгів та встановлених 
Біржею вимог щодо розміру гарантійного внеску та фінансового забезпечення під розрахунки, а 
також власних планів щодо операцій купівлі-продажу природного газу, які учасники торгів мають 
наміри здійснити. Після цього учасники торгів здійснюють попереднє перерахування грошових 
коштів (фінансового забезпечення під розрахунки та гарантійних внесків) на відповідні рахунки 
згідно з розділом 4 цих Правил.  
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5.2. Інформацію щодо надходження фінансового забезпечення під розрахунки учасника торгів в 
ПП ЕТП Біржа отримує від розрахункового банку учасника торгів способом, визначеним в 
договорі умовного зберігання (ескроу), укладеному між банком, учасником торгів та Біржею, 
інформацію про залишки коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) учасника торгів. 
 
5.2.1. Учасник торгів може здійснювати зарахування грошових коштів на свій рахунок умовного 
зберігання (ескроу) протягом операційного дня розрахункового банку. Біржа має право 
самостійно переглядати залишки по таким рахункам на підставі договорів доручення, укладених 
з учасниками торгів. Грошові кошти, які зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), 
можуть бути використані для біржових торгів та здійснення розрахунків за договорами купівлі-
продажу природного газу, укладеними на Біржі згідно з цими Правилами. 
 
5.3. Інформацію щодо надходження гарантійних внесків учасника Біржа отримує від 
розрахункового банку Біржі по мірі їх зарахування на поточний рахунок Біржі в операційні години 
роботи банку та оновлює інформацію на аналітичних рахунках у кліринговій системі торгової 
платформи для обліку гарантійних внесків відповідно до розкладу, визначеного Біржею. 
 
5.3.1. Учасник торгів може здійснювати зарахування грошових коштів на поточний рахунок  Біржі 
як до торгів (торгової сесії), так і під час торгів (торгової сесії).  
 
5.4. Необхідною умовою прийняття торговою платформою заявки учасника торгів є: 
- достатність на відповідному аналітичному рахунку учасника грошових коштів у сумі 

гарантійного внеску, зазначеного в розділі 4 цих Правил (відповідно – для покупця та 
продавця); 

- достатність на відповідному аналітичному рахунку грошових коштів у сумі фінансового 
забезпечення під розрахунки, зазначеного в розділі 4 цих Правил (відповідно – для покупця). 

 
5.4.1. Якщо грошових коштів учасника торгів на кожному з аналітичних рахунків достатньо для 
забезпечення заявки на купівлю відповідно до пп. 5.1 та 5.4, то заявка учасника торгів 
приймається торговою платформою, а відповідні суми коштів на аналітичному рахунку під 
гарантійні внески та на аналітичному рахунку під фінансове забезпечення під розрахунки 
блокуються у кліринговій системі торгової платформи Біржі. 
 
5.4.2. У випадку недостатності коштів на одному з аналітичних рахунків, або ж на обох, заявка 
учасника торгів не допускається торговою платформою до торгів та не призводить до зміни стану 
рахунків. 
 
5.4.3. Подання учасником торгів розпорядження на торговій платформі на зняття актуальної 
заявки призводить до видалення відповідної заявки зі сформованого Біржею реєстру заявок та 
збільшення вільних від зобов’язань коштів на відповідних аналітичних рахунках учасника торгів 
в кліринговій системі торгової платформи Біржі. 
 

6. Порядок взаємодії Біржі з оператором газотранспортної системи та з оператором 
газосховищ 

 
6.1. Порядок взаємодії Біржі з ТОВ «Оператор ГТС України», як оператором газотранспортної 
системи, та з АТ «Укртрансгаз», як оператором газосховищ, щодо біржових торгів на 
короткостроковому ринку природного газу регулюється укладеними між ними договорами про 
взаємодію. 
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6.2. Порядок взаємодії Біржі та ТОВ «Оператор ГТС України», як учасником на короткостроковому 
ринку природного газу, регулюється на загальних підставах відповідно до цих Правил, 
Регламенту та інших внутрішніх документів Біржі. 

 
7. Порядок взаємодії Біржі та розрахункового банку учасника торгів 

 
7.1. Порядок взаємодії між Біржею та розрахунковим банком учасника торгів щодо здійснення 
розрахунків в процесі біржових торгів на короткостроковому ринку природного газу регулюється 
цими Правилами, договором рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеним на основі 
типового договору (Додаток №4), який може бути змінений за погодженням з розрахунковим 
банком учасника торгів, договором про надання послуг (або іншим договором), укладеним 
Біржею з розрахунковим банком учасника торгів, іншими внутрішніми документами Біржі та 
чинним законодавством України. 

 
8. Заключні положення 

 
8.1. Порядок вирішення спорів за біржовими операціями, розірвання біржових угод, договорів 
купівлі-продажу, відповідальність Біржі та учасників біржових торгів, порядок розкриття та 
надання інформації, обставини непереборної сили та форс-мажор, інші питання, які не 
врегульовані даними Правилами, регулюються «Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа», «Регламентом проведення електронних біржових торгів на ТБ 
«Українська енергетична біржа», «Регламент біржової торгівлі природним газом, що зберігається 
в газосховищах, з використанням торгової платформи Товарної біржі «Українська енергетична 
біржа», іншими актами внутрішнього регулювання Біржі, чинним законодавством України тощо. 
 
8.2. Зміни та/або доповнення до цих Правил затверджуються Біржовим комітетом. 
 
8.3. При внесенні змін та/або доповнень до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
та функціонування товарних або газових бірж, торгових платформ, а також при внесенні змін 
та/або доповнень до внутрішніх документів Біржі, відповідно до яких здійснюється регулювання 
відносин, зазначених в цих Правилах, ці Правила застосовуються в частині, що не суперечить 
таким змінам та/або доповненням, до моменту затвердження відповідних змін та/або 
доповненнь до цих Правил, згідно п. 8.2. Правил. 
 
8.4. З моменту набуття чинності цими Правилами втрачають чинність Правила організації 
біржової торгівлі природним газом на ринку добового балансування на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа», що затверджені Протоколом засідання Біржового комітету № 
640 від 16.12.2019 р. 
 
При цьому, всі взаємовідносини, що виникли між учасниками біржових торгів природним газом 
на ринку добового балансування, оператором газотранспортної системи, оператором 
газосховищ розрахунковим банком учасника торгів, в якому учасниками торгів відкрито рахунки 
умовного зберігання (ескроу), розрахунковим банком Біржі, Біржою, членами Біржі, 
працівниками Біржі та особами, що допущені до торгів на Біржі відповідно до Правил організації 
біржової торгівлі природним газом на ринку добового балансування на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа», що затверджені Протоколом засідання Біржового комітету № 
640 від 16.12.2019 р., в тому числі договірні відносини, зберігають свою чинність та є такими, що 
відповідають цим Правилам та на них поширюється дія цих Правил. 
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Додаток № 1  
до Правил організації біржової торгівлі  

на короткостроковому ринку природного газу 
на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 

 
 
 

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ 
 

Генеральному директору  
Товарна біржа «Українська енергетична біржа»  

Вих. № _____ 
від ________ 

 
 
 

ЗАЯВА 
про приєднання до  

ПРАВИЛ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА КОРОТКОСТРОКОВОМУ РИНКУ ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» 

 
 
 

____________________ (повне найменування юридичної особи),  
Ідентифікаційний код юридичної особи -------------, 
Місцезнаходження (зазначене в установчих документах) ----------------------------, 
з моменту надання до Товарної біржі «Українська енергетична біржа» цієї Заяви про 

приєднання, підписаної уповноваженою особою ------------ та скріпленої печаткою (у разі 
наявності) (повне найменування юридичної особи): 

1) приєднується до Правил організації біржової торгівлі природним газом на 
короткостроковому ринку природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична 
біржа» (далі – Правила), що мають статус договору приєднання в розумінні ст. 634 
Цивільного кодексу України, а також до інших внутрішніх документів Товарної біржі 
«Українська енергетична біржа» (далі – Біржа), які регулюють порядок здійснення 
біржових торгів, акредитації учасників торгів, розрахунків та клірингу тощо, які 
розміщені на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua Біржі; 

2) приймає всі без виключення вимоги та умови, встановлені у Правилах, інших актах 
внутрішнього регулювання Товарної біржі «Українська енергетична біржа», які 
регулюють порядок здійснення біржових торгів, акредитації учасників торгів, 
розрахунків та клірингу тощо, які розміщені на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua Біржі; повністю розуміє зміст, визначення та термінологію 
всіх без виключення вищезазначених Правил та інших нормативно-правових та 
внутрішніх документів Біржі;  

3) приймає на себе обов’язки та права учасника біржових торгів, безумовно 
погоджується з ними та зобов’язується виконувати Правила та всі без виключення інші 
нормативно-правові та внутрішні документи Товарної біржі «Українська енергетична 
біржа», які регулюють порядок здійснення біржових торгів, акредитації учасників 
торгів, розрахунків та клірингу тощо, які розміщені на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua Біржі; 

https://www.ueex.com.ua/
https://www.ueex.com.ua/
https://www.ueex.com.ua/
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4) погоджується з тим, що будь-які зміни та/або доповнення до Правил, інших 
нормативно-правових та внутрішніх документів Біржі вносяться за рішенням 
Біржового комітету, оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua Біржі; безумовно погоджується з такими змінами та/або 
доповненнями та зобов’язується їх дотримуватися та виконувати. 

 
 

  
 
«-----» ---------- 202 --- р.   

     
(посада керівника (уповноваженого 

представника ) 
 (підпис) 

печатка 
(у разі 

наявності) 

 (ПІБ) 

https://www.ueex.com.ua/
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Додаток № 2  
до Правил організації біржової торгівлі  на короткостроковому ринку природного газу 

на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 

 
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ №  --- 

м. Київ                                        «------» ____________ 20__ р. 
 

--------------------------------------------- «--------------» (далі – Довіритель), в особі ------------------------, яка(-
ий) діє на підставі _____________, з однієї сторони, та 
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (далі – Повірений), в особі  ------------------------, 
яка(-ий) діє на підставі _____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються 
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст.ст. 1000 – 1009 Цивільного 
кодексу України, уклали цей Договір доручення про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується, представляти інтереси 
Довірителя перед оператором газотранспортної системи – ____________, для чого Повіреному 
надається право доступу до інформаційної платформи оператора газотранспортної системи – 
________ та право вчиняти від імені та за дорученням Довірителя наступні юридично значущі дії 
на вказаній інформаційній платформі у відповідності та з урахуванням вимог Кодексу 
газотранспортної системи: 
- звертатися до оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від нього 

інформацію про наявність у Довірителя діючого договору транспортування природного газу, 
відсутність підстав для припинення надання оператором газотранспортної системи послуг за 
договором транспортування природного газу; 

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після 
набуття/відчуження Довірителем права власності на такий обсяг (об’єм) природного газу на 
торговій платформі Повіреного за договором купівлі-продажу природного газу (або іншою 
цивільно-правовою угодою). 

  
1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується сплатити 
Повіреному винагороду згідно з Тарифами на послуги ТБ «Українська енергетична біржа». 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ 
2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за цим 
Договором бере на себе наступні обов'язки: 
2.1.1. негайно після набуття чинності цим Договором видати представнику (представникам) 
Повіреного довіреність на вчинення юридичних дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, за 
типовою формою згідно з Додатком № 1 до цього Договору; 
2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним доручення 
Довірителя за цим Договором, зокрема вчасно та в повному обсязі виплатити Повіреному 
належну йому плату відповідно до умов п.1.2. цього Договору. 
2.1.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням цього Договору 
доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО 
3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки: 
3.1.1. вчиняти юридичні дії, визначені у пп. 1.1., 2.1.1. цього Договору та у довіреності, що буде 
видана Довірителем представникам Повіреного у зв’язку з укладанням цього Договору, у 
порядку, передбаченому Правилами організації біржової торгівлі природним газом на 
короткостроковому ринку природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», 
Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими 
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нормативно-правовими актами Повіреного, розміщеними на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua; 
3.1.2. повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, відомості про хід виконання Повіреним 
доручення Довірителя за цим Договором; 
3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору до моменту 
виконання (та/або завершення строку дії) доручення Довірителя повернути Довірителеві 
видану(-і) ним довіреність(-ості), строк якої(яких) не закінчився; 
3.1.4. передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення Довірителя за цим 
Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену 
цим Договором та/або чинним законодавством України.  
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності).  
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору 
4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким 
порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання 
збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або 
необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.  
4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством 
штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати на вимогу 
іншої Сторони збитки (реальні збитки та (або) упущену вигоду), завдані порушенням Договору, у 
повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої 
Сторони штрафні санкції у повному обсязі. 
4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не 
звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше прямо не 
передбачено чинним законодавством України. 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 
законодавства України. 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) та діє з_________  
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та 
закінчується «-----» --------- 20--- р. Строк договору закінчується раніше, якщо надано іншій 
юридичній особі право  на провадження діяльності з транспортування  природного газу.  
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від завершення виконання 
зобов’язань Сторонами за ним та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час 
дії цього Договору.  
6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які 
оформлюються договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього Договору. 
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього Договору (якщо вони 
викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності), 

https://www.ueex.com.ua/
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якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві 
України). Договори про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є його 
невід'ємними частинами.  

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі 
пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. До 
вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
7.1.1. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні 
зобов’язань за цим Договором керуватися Правилами організації біржової торгівлі природним 
газом на короткостроковому ринку природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична 
біржа», Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими 
внутрішніми документами Повіреного, розміщеними на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua. 
7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи 
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при 
тлумаченні умов цього Договору. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, 
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно 
за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 
скріплені їх печатками (у разі наявності).  
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.  

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ДОВІРИТЕЛЬ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Місцезнаходження  

Банківські реквізити: поточний рахунок 
№ ------ в (найменування банку), код 

банку ------ 
 
 
 

ПІДПИСИ 
 
______________/___________/ 
           м.п. 
 
Дата: 

ПОВІРЕНИЙ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Місцезнаходження  

Банківські реквізити: поточний рахунок 
№ ------ в (найменування банку), код 

банку ------ 
 
 
 
СТОРІН 
 
_____________/ _______________ / 
         м.п. 
 
Дата: 

  

https://www.ueex.com.ua/
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Додаток № 1  

до Договору доручення  
ДОВІРЕНІСТЬ 

 ________ (найменування Довірителя)_________ (код ЄДРПОУ ______), в особі _____(посада, 

ПІБ)____, _____який(яка)___ діє на підставі ____________________________, керуючись 

нормами чинного законодавства України, уповноважує працівника (працівників) Товарної біржі 

«Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ ______) 

ПІБ ____(серія, №) паспорта громадянина України, виданого (ким та коли видано)___________, 

РНОКПП_________________,  

представляти інтереси ____ (найменування Довірителя)____ перед оператором 

газотранспортної системи – товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), для чого __йому(їй/їм)__ від імені 

___(найменування Довірителя)___ надається право доступу до інформаційної платформи 

оператора газотранспортної системи – товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор 

газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), та право вчиняти від імені та за 

дорученням _________________(найменування Довірителя) наступні юридично значущі дії на 

вказаній інформаційній платформі, у відповідності та з урахуванням вимог Кодексу 

газотранспортної системи:  

- звертатися до оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від нього 

інформацію про наявність діючого договору транспортування природного газу, відсутність 

підстав для припинення надання оператором газотранспортної системи послуг за договором 

транспортування природного газу;  

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після 

набуття/відчуження ___(найменування Довірителя)__ права власності на такий обсяг (об’єм) 

природного газу на ___(найменування торгової платформи)___ за договором купівлі-продажу 

природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою); 

- підписувати та надавати оператору газотранспортної системи інформацію про серійний номер 

(серійні номери) кваліфікованого електронного підпису особи (осіб), уповноваженої 

(уповноважених) цією довіреністю, в тому числі про зміни такої інформації. 

Зразок підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) цією довіреністю: 

___________________ 

Повноваження, надані представнику (представникам) цією довіреністю, не можуть бути передані 

іншим особам на праві передоручення. 

Ця довіреність видана   __(число, місяць, рік видачі довіреності) та діє з_________ . Ця довіреність 

є чинною по __(число, місяць, рік) 

 

_____________________________________  __________________  __________________ 
(посада керівника)                                                                                                (підпис)                               М.П. 
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ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № --- 
 

м. Київ                                        «------» ____________ 20__ р. 
 

--------------------------------------------- «--------------» (далі – Довіритель), в особі ------------------------, яка(-
ий) діє на підставі _____________, з однієї сторони, та 
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (далі – Повірений), в особі  ------------------------, 
яка(-ий) діє на підставі _____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються 
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст.ст. 1000 – 1009 Цивільного 
кодексу України, уклали цей Договір доручення про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується, представляти інтереси 
Довірителя перед оператором газосховищ – Акціонерним товариством "Укртрансгаз", для чого 
Повіреному надається право доступу до інформаційної платформи оператора газосховищ – 
Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та право вчиняти від імені та за дорученням Довірителя 
наступні юридично значущі дії на вказаній інформаційній платформі у відповідності та з 
урахуванням вимог Кодексу газосховищ: 
- звертатися до оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про 

наявність у Довірителя діючого договору зберігання природного газу, відсутність підстав для 
припинення надання оператором газосховищ послуг за договором зберігання природного 
газу; 

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

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

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після 
відчуження/набуття Довірителем права власності на такий обсяг (об’єм) природного газу на 
торговій платформі Повіреного за договором купівлі-продажу природного газу. 

  
1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується сплатити 
Повіреному винагороду згідно з Тарифами на послуги ТБ «Українська енергетична біржа». 

 
2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ 

2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за цим 
Договором бере на себе наступні обов'язки: 
2.1.1.негайно після набуття чинності цим Договором видати представнику (представникам) 
Повіреного довіреність на вчинення юридичних дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, за 
типовою формою згідно з Додатком № 1 до цього Договору; 
2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним доручення 
Довірителя за цим Договором, зокрема вчасно та в повному обсязі виплатити Повіреному 
належну йому плату відповідно до умов п.1.2. цього Договору. 
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2.1.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням цього Договору 
доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 
 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО 
3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки: 
3.1.1. вчиняти юридичні дії, визначені у пп. 1.1., 2.1.1. цього Договору та у довіреності, що буде 
видана Довірителем представникам Повіреного у зв’язку з укладанням цього Договору, у 
порядку, передбаченому Регламентом організації біржової торгівлі природним газом, що 
зберігається в газосховищах, на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», Правилами 
біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими нормативно-
правовими актами Повіреного, розміщеними на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua   
3.1.2. повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, відомості про хід виконання Повіреним 
доручення Довірителя за цим Договором; 
3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору до моменту 
виконання (та/або завершення строку дії) доручення Довірителя повернути Довірителеві 
видану(-і) ним довіреність(-ості), строк якої(яких) не закінчився; 
3.1.4. передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення Довірителя за цим 
Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 
 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену 
цим Договором та/або чинним законодавством України.  
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності).  
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 
4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким 
порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання 
збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або 
необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.  
4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством 
штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати на вимогу 
іншої Сторони збитки (реальні збитки та (або) упущену вигоду), завдані порушенням Договору, у 
повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої 
Сторони штрафні санкції у повному обсязі. 
4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не 
звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше прямо не 
передбачено чинним законодавством України. 
 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 
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6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) та діє з__________________.  
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та 
закінчується «-----» --------- 202-- р. Строк Договору закінчується раніше, якщо надано іншій 
юридичній особі право на провадження діяльності зі зберігання природного газу.  
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від завершення виконання 
зобов’язань Сторонами за ним та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час 
дії цього Договору.  
6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які 
оформлюються договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього Договору. 
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього Договору (якщо вони 
викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності), 
якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві 
України). Договори про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є його 
невід'ємними частинами.  

 
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі 
пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. До 
вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
7.1.1. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні 
зобов’язань за цим Договором керуватися Регламентом, Правилами біржової торгівлі на 
Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими внутрішніми документами Повіреного, 
розміщеними на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua Біржі. 
7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, 
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи 
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при 
тлумаченні умов цього Договору. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, 
а у разі неповідомлення - несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 
7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно 
за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 
скріплені їх печатками (у разі наявності).  
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.  
 
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ДОВІРИТЕЛЬ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

ПОВІРЕНИЙ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
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Місцезнаходження  
Банківські реквізити: поточний рахунок 

№ ------ в (найменування банку), код 
банку ------ 

 
 
 

ПІДПИСИ 
 
______________/___________/ 
           м.п. 
 
Дата: 

Місцезнаходження  
Банківські реквізити: поточний рахунок 

№ ------ в (найменування банку), код 
банку ------ 

 
 
 
СТОРІН 
 
_____________/ _______________ / 
         м.п. 
 
Дата: 
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Додаток № 1  
до Договору доручення  

 
 

ДОВІРЕНІСТЬ 
 
________ (найменування Довірителя)_________, в особі _____(посада, ПІБ)____, 
_____який(яка)___ діє на підставі ____________________________, керуючись нормами чинного 
законодавства України, уповноважує _____(посада)_____ 
ПІБ 
____(серія, №) паспорта громадянина України, виданого (ким та коли видано)___________  
представляти інтереси ____(найменування Довірителя)____ перед оператором газосховищ – 
___________________, для чого __йому(їй)__ від імені ____(найменування Довірителя)___ 
надається право доступу до інформаційної платформи оператора газосховищ – 
__________________ та право вчиняти від імені та за дорученням ___(найменування 
Довірителя) наступні юридично значущі дії на вказаній інформаційній платформі, у відповідності 
та з урахуванням вимог Кодексу газосховищ: 

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

- звертатися до оператора газосховищ із запитом та отримувати від нього інформацію про 

наявність у (найменування Довірителя) природного газу на своєму рахунку зберігання, 

обсяги природного газу на рахунку зберігання, інформацію про обтяженням або 

обмеженням (у т. ч. арешт) природного газу;  

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

- надавати торгові сповіщення на відчуження чи набуття природного газу після 
відчуження/набуття ___(найменування Довірителя)__ права власності на такий обсяг 
(об’єм) природного газу на ___(найменування торгової платформи)_________ за 
договором купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільно-правовою угодою). 

Зразок підпису особи, уповноваженої цією довіреністю: 
                                         ___________________ 
 
Серійний номер кваліфікованого електронного підпису особи, уповноваженої цією 

довіреністю __(вказується за наявності)__:  
__________________________________________________ 
 
Ця довіреність вчинена __(число, місяць, рік видачі довіреності)__ та діє з_________ .  Ця 

довіреність є чинною по __(число, місяць, рік)___. 
 

                
 

 
 

     
(посада керівника)  (підпис) 

М.П. 
 (ПІБ) 
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Додаток № 3 
до Правил організації біржової торгівлі  

на короткостроковому ринку природного газу на  
Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 

 
 

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № --- 
 

м. Київ                                             «------» ____________ 20__ р. 
 

--------------------------------------------- «--------------» (далі – Довіритель), в особі ------------------------, яка(-
ий) діє на підставі _____________, з однієї сторони, та 
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (далі – Повірений), в особі ------------------------, 
яка(-ий) діє на підставі _____________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються 
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами ст.ст. 1000 – 1009 Цивільного 
кодексу України, уклали цей Договір доручення про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені і за рахунок 
Довірителя вчинити наступні юридичні дії, пов’язані з біржовою торгівлею природним газом на 
короткостроковому ринку природного газу:  

- представляти інтереси Довірителя перед фінансовими (банківськими) установами 
(розрахунковим банком) з питань забезпечення під розрахунки за біржовими угодами, відкриття 
та функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) та здійснювати всі та будь-які дії, 
необхідні для забезпечення розрахунків в повному обсязі за біржовими угодами; 

- представляти інтереси Довірителя перед продавцями товару на Товарній біржі 
«Українська енергетична біржа». 

 
1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується сплатити 
Повіреному винагороду згідно з Тарифами на послуги ТБ «Українська енергетична біржа». 
 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ 
2.1. З метою належної реалізації Сторонами предмета цього Договору Довіритель за цим 
Договором бере на себе наступні обов'язки: 
2.1.1. негайно після набуття чинності цим Договором видати Повіреному довіреність на 
вчинення юридичних дій, визначених у п. 1.1. цього Договору, за типовою формою згідно з 
Додатком № 1 до цього Договору, зокрема надати наступні повноваження: 
- укладення з розрахунковим банком тристороннього договору (за участю банку, Довірителя та 
Повіреного) про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);  
- отримання від розрахункового банку інформації про залишки коштів на рахунку умовного 
зберігання (ескроу) Довірителя;                                                                            
- отримання доступу до перегляду стану рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;     
- надання до розрахункового банку реєстру біржових угод, на підставі яких повинна 
здійснюватись оплата за біржовими угодами (погодження здійснення платежів); 
- погодження закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя; 
- визначати бенефіціара(-ів) Довірителя за результатами проведених біржових торгів та 
ініціювати списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;  
- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим 
банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(-ів) або повернення коштів 
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Клієнту у випадках та порядку згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунку 
умовного зберігання (ескроу);  
- у порядку та спосіб, передбаченим договором про відкриття та обслуговування рахунку 
умовного зберігання (ескроу), надавати до розрахункового банку реєстр повернення коштів  
згідно з вимогами договору про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання 
(ескроу) та іншу інформацію згідно з умовами такого договору; 
- вчинення будь-яких інших дій, необхідних для належного та повного виконання повноважень, 
зазначених в п.1.1. цього Договору. 
2.1.2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання Повіреним доручення 
Довірителя за цим Договором, зокрема вчасно та в повному обсязі виплатити Повіреному 
належну йому плату відповідно до умов п.1.2. цього Договору. 
2.1.3. негайно прийняти від Повіреного усе одержане ним у зв’язку з виконанням цього Договору 
доручення (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 

 
3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО 

3.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки: 
3.1.1. вчиняти юридичні дії, визначені у пп. 1.1., 2.1.1. цього Договору та у довіреності, що буде 
видана Довірителем у зв’язку з укладанням цього Договору, у порядку, передбаченому 
Правилами організації біржової торгівлі природним газом на короткостроковому ринку 
природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», Правилами біржової торгівлі 
на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими внутрішніми документами 
Повіреного, розміщеними на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua; 
3.1.2. повідомляти Довірителю, на його письмову вимогу, усі відомості про хід виконання 
Повіреним доручення Довірителя за цим Договором; 
3.1.3. після виконання доручення Довірителя або в разі припинення цього Договору до моменту 
виконання доручення Довірителя повернути Довірителеві видану ним довіреність, строк якої не 
закінчився; 
3.1.4. передати Довірителю все одержане у зв'язку із виконанням доручення Довірителя за цим 
Договором (якщо це буде необхідно в ході виконання цього Договору). 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. У випадку порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену 
цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.  
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності).  
4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору 
4.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким 
порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання 
збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або 
необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.  
4.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством 
штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою 
іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у 
повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої 
Сторони штрафні санкції у повному обсязі. 

https://www.ueex.com.ua/
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4.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не 
звільняє її від обов'язку виконати свої зобов’язання за цим Договором, якщо інше прямо не 
передбачено чинним в Україні законодавством. 
 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в 
Україні законодавства. 
 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).  
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та 
закінчується «-----» --------- 20--- р. 
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  
6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які 
оформлюється договором про внесення змін (додатковою угодою) до цього Договору. 
6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідного договору про внесення змін (додаткової угоди) до цього Договору (якщо вони 
викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності), 
якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві. Договори про внесення змін (додаткові угоди) та додатки до цього Договору є 
його невід'ємними частинами.  
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До 
вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
7.1.1. Підписанням цього Договору Довіритель безумовно погоджується при виконанні 
зобов’язань за цим Договором керуватися Правилами організації біржової торгівлі природним 
газом на короткостроковому ринку природного газу на Товарній біржі «Українська енергетична 
біржа», Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», іншими 
внутрішніми документами Повіреного, розміщеними на офіційному веб-сайті 
https://www.ueex.com.ua. 
7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але 
можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору. 
7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, 
а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  
7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

https://www.ueex.com.ua/
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7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно 
за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та 
скріплені їх печатками (у разі наявності).  
7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін.  
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ДОВІРИТЕЛЬ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Місцезнаходження  

Банківські реквізити: поточний рахунок 
№ ------ в (найменування банку), код 

банку ------ 
 
 
 

ПІДПИСИ 
 
______________/___________/ 
           м.п. 
 
Дата: 

ПОВІРЕНИЙ 
Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Місцезнаходження  

Банківські реквізити: поточний рахунок 
№ ------ в (найменування банку), код 

банку ------ 
 
 
 
СТОРІН 
 
_____________/ _______________ / 
         м.п. 
 
Дата: 
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Додаток № 1  
до Договору доручення  

ДОВІРЕНІСТЬ 
 

________ (найменування Довірителя)_________, в особі _____(посада, ПІБ)____, 
_____який(яка)___ діє на підставі ____________________________, керуючись нормами чинного 
законодавства України, уповноважує _____(посада)_____ 

ПІБ 
____(серія, №) паспорта громадянина України, виданого (ким та коли видано)___________ , 

представляти інтереси ____(найменування Довірителя)____ перед фінансовими 
(банківськими) установами (розрахунковим банком), зокрема «-----------» (далі – Банк), з питань 
забезпечення розрахунків за біржовими угодами, відкриття та функціонування рахунків 
умовного зберігання (ескроу) та здійснювати всі та будь-які дії, необхідні для забезпечення 
розрахунків в повному обсязі за біржовими угодами; представляти інтереси Довірителя перед 
продавцями товару на Товарній біржі «Українська енергетична біржа». 

Для виконання повноважень за цією довіреністю Довіритель надає право вчиняти від свого 
імені наступні юридично значущі дії, зокрема: 
- укладати з Банком тристоронній договір (за участю Банку, Довірителя та ТБ Українська 
енергетична біржа») про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу);  
- отримувати від Банку інформацію про залишки коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) 
Довірителя;                                                                                                                                                                                                                                                      
- отримати доступ до перегляду стану рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;     
- надавати до Банку реєстр біржових угод, на підставі яких повинна здійснюватись оплата за 
біржовими угодами (погодження здійснення платежів); 
- погоджувати з Банком закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя; 
- визначати бенефіціара(ів) Довірителя за результатами проведених біржових торгів та ініціювати 
перед Банком списання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Довірителя;  
- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення розрахунковим 
банком перерахування коштів з рахунку на користь бенефіціара(ів) або повернення коштів 
Довірителю у випадках та порядку згідно з договором про відкриття та обслуговування рахунку 
умовного зберігання (ескроу);  
- у порядку та спосіб, передбаченим договором про відкриття та обслуговування рахунку 
умовного зберігання (ескроу), надавати до розрахункового банку реєстр повернення коштів  
згідно з вимогами договору про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання 
(ескроу) та іншу інформацію згідно з умовами такого договору; 
- вчиняти будь-які інші без виключення дії, необхідні для належного та повного виконання 
повноважень, зазначених в цій довіреності. 

Зразок підпису особи, уповноваженої цією довіреністю: 
                                         ___________________ 
 
Серійний номер кваліфікованого електронного підпису особи, уповноваженої цією 

довіреністю __(вказується за наявності)__:  
__________________________________________________ зазначається за необхідності 
 
Ця довіреність вчинена __(число, місяць, рік видачі довіреності)__ та є чинною до 

__(число, місяць, рік)___. 

                

     
(посада керівника)  (підпис) 

М.П. 
 (ПІБ) 
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Додаток № 4  
до Правил організації біржової торгівлі  

на короткостроковому ринку природного газу на  
Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 

 

ДОГОВІР 
рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ 

 
_______________ (Україна)     «_____» __________________ 20__ року 

 
СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України –  _________________ (далі – 

Банк), в особі ________________________________, який діє на підставі -_________________, 
СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України _________________________ 

(далі – Клієнт), в особі ________посада________ __________ПІБ__________ який діє на підставі 
_______________________ та є учасником біржових торгів на Товарній біржі «Українська 
енергетична біржа» , та 

СТОРОНА 3: Юридична особа за законодавством України –  Товарна біржа «Українська 
енергетична біржа» (далі – Біржа), в особі ________посада________ __________ПІБ__________ 
який діє на підставі _______________________, (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона), 
беручи до уваги, що:  

- Клієнт є Учасником біржових торгів та ним укладено та/або буде укладено Біржову(-і) 
угоду(-и) з Бенефіціаром(-ами); 

- з метою забезпечення належного виконання Клієнтом зобов’язань із здійснення 
розрахунків з Бенефіціарами(-ом), Біржею здійснюється контроль за дотриманням 
порядку таких розрахунків,  

уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Договір), який у розумінні ч. 2 

ст. 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором, що містить в собі елементи договору 

рахунку умовного зберігання (ескроу) та елементи договору доручення, про наступне: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
1.1. У межах застосування Договору нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

Біржа - Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 37027819), державну реєстрацію якої проведено 15.03.2010 р. за номером 
1 074 102 0000 036071 запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–
підприємців та громадських формувань, що згідно з умовами договору доручення, що містяться 
в цьому Договорі, уповноважена Клієнтом на здійснення дій, зазначених в цьому Договорі, 
Договорі «Корпоративний Клієнт-Банк» з Біржею та Договорі «Корпоративний Клієнт-Банк» з 
Клієнтом.  

Біржові торги (торги на Біржі) – електронні торги, що проводяться в електронній торговій 
системі Товарної біржі «Українська енергетична біржа» з метою укладення договорів з купівлі-
продажу природного газу, сторонами яких виступають Клієнт та Бенефіціар(-и) як Учасники 
біржових торгів. 

Біржова угода – укладений за результатами проведення торгів на Біржі між Учасниками 
біржових торгів та зареєстрований Біржею договір купівлі-продажу природного газу. 

Бенефіціар(-и) – учасник(-и) Біржових торгів, що є продавцем(-ями) природного газу 
відповідно до Біржової угоди, інформацію щодо якого(-их), за дорученням Клієнта, що міститься 
в Договорі, надає Біржа в Реєстрі Біржових угод, та на користь якого(-их) Банк здійснює 
перерахування коштів з Рахунку.  

Договір «Корпоративний Клієнт-Банк» з Клієнтом – Договір на виконання розрахункових 
операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-банк» що укладається 
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між Банком та Клієнтом, з метою здійснення дистанційного обслуговування Рахунку з 
використанням системи дистанційного обслуговування по каналах зв’язку «Корпоративний 
Клієнт-Банк».  

Договір «Корпоративний Клієнт-Банк» з Біржею – Договір на використання системи 
«Корпоративний Клієнт-банк», що укладається між Банком та Біржею, з метою здійснення 
дистанційного обслуговування Рахунку з використанням системи дистанційного обслуговування 
по каналах зв’язку «Корпоративний Клієнт-Банк».  

Рахунок – рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий Банком Клієнту на підставі 
цього Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Реєстр біржових угод – інформація, що надається (імпортується) Біржею в порядку, 
визначеному Договором за формою, встановленою Додатком №2 до цього Договору. 

Реєстр містить, зокрема, інформацію про укладені Біржові угоди, суми грошових коштів, 
належних до сплати на користь Бенефіціара(ів), банківські реквізити Бенефіціара(-ів), та 
надається (імпортується) Біржею до Банку засобами системи дистанційного обслуговування 
«Корпоративний Клієнт-банк» в електронному вигляді. 

Реєстр повернення коштів – інформація для повернення Клієнту коштів з Рахунку, надана 
(імпортована) Біржею.  Реєстр містить, зокрема, інформацію про суми грошових коштів, 
невикористаних Клієнтом або належних до повернення в зв’язку із помилковим зарахуванням, 
банківські реквізити Клієнта та іншу необхідну для здійснення перерахування грошових коштів 
інформацію. Реєстр надається (імпортується) Біржею до Банку засобами системи дистанційного 
обслуговування «Корпоративний Клієнт-банк» в електронному вигляді за формою, визначеною 
Додатком №3 до цього Договору. 

Торгова сесія – період Торгового дня, протягом якого здійснюються торги природним 
газом. 

Торговий день – день, у який проводяться торги природним газом відповідно до діючих 
Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» та Правил організації 
біржової торгівлі на короткостроковому ринку природного газу на Товарній біржі «Українська 
енергетична біржа», розміщених на сайті Біржі https://www.ueex.com.ua. 

Учасник(-и) біржових торгів (Учасник (-и) торгів) – в рамках цього Договору – Клієнт та 
Бенефіціар(-и). 
1.2. Інші терміни, які вживаються в даному Договорі, застосовуються у значеннях, наведених у 

законах України та інших нормативно-правових актах.  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. За цим Договором відповідно до законодавства України, в т.ч. Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» (далі – Закон про банки) та нормативно-правових актів 
Національного банку України, Банк зобов’язується відкрити Клієнту Рахунок, приймати та 
зараховувати на відкритий Клієнту Рахунок грошові кошти, отримані від Клієнта та/або від 
третіх осіб, та перераховувати такі кошти Бенефіціару (-ам) або повернути такі кошти  
Клієнту на умовах та за настання підстав, передбачених Договором, а Клієнт зобов’язується 
здійснити оплату таких послуг Банку.  

2.2. Сторони дійшли взаємної згоди щодо того, що Клієнт безвідклично, в межах дії Договору, 
доручає Біржі, а Біржа, на виконання доручення Клієнта, що міститься в Договорі, діючи від 
його імені, надає інформацію про Бенефіціара(-ів), достатню та необхідну для 
перерахування коштів з Рахунку на рахунок(-ки) Бенефіціара(-ів) в рамках Договору, та 
інформацію, достатню та необхідну для повернення коштів Клієнту, та отримання такої 
інформації Банком в порядку, встановленому цим Договором, свідчить про настання умов 
для перерахування коштів Бенефіціару(-ам) або повернення таких коштів Клієнту, зокрема 
– виконання сторонами Біржових угод умов таких Біржових угод. 

https://www.ueex.com.ua/
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2.3. Сторони домовились, що необхідною умовою, за настання якої Банк здійснює 
перерахування коштів з Рахунку на: 
2.3.1. Рахунок(ки) Бенефіціара(-ів) - є отримання Банком від Біржі Реєстру біржових угод в 

порядку та за формою, передбаченою Договором; 
2.3.2. Рахунок(ки) Клієнта, у т.ч. внаслідок повернення помилково зарахованих коштів - є 

отримання Банком від Біржі Реєстру повернення коштів в порядку та за формою, 
передбаченою цим Договором. При цьому, Реєстр повернення коштів не надається 
у випадках перерахування залишку коштів на Рахунку у разі закриття Рахунку 
відповідно до п. 9.2. цього Договору. 

2.4. Особою, відповідальною за достовірність відомостей, зазначених у Реєстрі біржових угод 
та в Реєстрі повернення коштів, перевірку укладення та чинності Біржових угод, 
підтвердження настання обставин, необхідних та достатніх для перерахування коштів з 
Рахунку, є Біржа, та факт отримання Банком Реєстру біржових угод та/або Реєстру 
повернення коштів є достатнім підтвердженням виконання Біржею вказаних обов’язків. 
Банк здійснює перевірку Реєстру біржових угод та Реєстру повернення коштів виключно за 
зовнішніми ознаками.  

2.5. Кошти з Рахунку підлягають поверненню Клієнтові на його поточний рахунок як 
невикористані, у т.ч. як такі, що повертаються внаслідок попереднього помилкового 
зарахування на Рахунок, з врахуванням вимог пп.2.3.2 цього Договору: 
- за умови отримання Банком Реєстру повернення коштів, що передається в порядку, 

передбаченому Договором «Корпоративний Клієнт-Банк» з Біржею та Договором 
«Корпоративний Клієнт-Банк» з Клієнтом. При цьому, Реєстр повернення коштів не є 
розрахунковим документом, і є виключно підставою для здійснення повернення коштів 
Клієнтові. Переказ коштів Клієнтові здійснюється Банком на підставі меморіального 
ордеру; 

- згідно з іншими умовами, визначеними Договором. 
Банк здійснює перерахування коштів Бенефіціару(-ам) виключно з урахуванням вимог 
пп.2.3.1. цього Договору та за умови наявності на Рахунку грошових коштів у сумі, достатній 
для сплати Банку комісійної винагороди за здійснення переказу коштів Бенефіціару(-ам), та 
для переказу коштів Бенефіціару(-ам) в розмірі, вказаному в Реєстрі біржових угод. У 
випадку недостатності коштів на Рахунку для здійснення переказу в повній сумі, визначеній 
в Реєстрі біржових угод, та/або утримання вказаної комісійної винагороди, Банк здійснює 
виконання переказів частково, в межах достатності коштів без дотримання порядку 
хронології зазначення реквізитів таких переказів в Реєстрі біржових угод. Переказ коштів 
Бенефіціарові здійснюється Банком на підставі меморіального ордеру. 

2.6. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на 
Рахунку, за зобов’язаннями Клієнта, Біржі чи Банку не допускається, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством України.  

2.7. Клієнт доручає Банку надавати Біржі в будь-який час необмежений доступ до Рахунку для 
виконання усіх дій, вказаних в цьому Договорі, Договорі «Корпоративний Клієнт-Банк» з 
Клієнтом та Договорі «Корпоративний Клієнт-Банк» з Біржею, у тому числі з метою передачі 
Реєстру біржових угод та Реєстру повернення коштів, отримання інформації щодо стану 
Рахунку, формування відповідних виписок тощо.  

 

3. УМОВИ ДОГОВОРУ 
3.1. Банк протягом трьох робочих днів після надання всіх необхідних документів зобов’язується 

відкрити Клієнту Рахунок №______UA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX в гривні, та  
виконувати виключно операції із зарахування на Рахунок отриманих від Клієнта та/або від 
третіх осіб грошових коштів, та за настання підстав, визначених цим Договором, надавати 
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послуги з перерахування таких коштів Бенефіціару(-ам) або повернення їх Клієнту, а також 
інші послуги, визначені цим Договором (далі – Послуги). 

3.2. Порядок здійснення Банком операцій за цим Договором визначається законодавством 
України, зокрема: Цивільним кодексом України, Законом України «Про банки і банківську 
діяльність», Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Законом 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», іншими нормативно – правовими актами України, в тому числі 
нормативно – правовими актами Національного банку України. 

3.3. Банк надає Клієнту платні Послуги відповідно до Тарифів за послуги _____найменування 
Банку_______ (далі – Тарифи), вартість яких може бути змінена Банком в порядку, 
визначеному умовами цього Договору. 

3.4. Клієнт цим Договором надає повноваження Біржі визначати Бенефіціара(-ів) та ініціювати 
списання коштів з Рахунку, зокрема за результатами укладеної Біржової угоди, про що 
свідчить надання Біржею до Банку Реєстру біржових угод та/або Реєстру повернення 
коштів. 

3.5. Банк не має права встановлювати інші, ніж передбачені законодавством України та 
умовами цього Договору, напрями використання грошових коштів на Рахунку.  

3.6. Банк не здійснює користування коштами на Рахунку. Проценти за залишками коштів на 
Рахунку не нараховуються та не сплачуються Банком. 

3.7. Клієнт доручає Банку подавати в електронному вигляді відомості контролюючому органу, 
де Клієнт взятий на облік як платник податків та зборів, про відкриття/закриття Рахунку. 

3.8. Клієнт є особою, відповідальною за забезпечення наявності коштів на Рахунку в сумі, 
достатній для здійснення перерахування коштів Бенефіціару(-ам) відповідно до умов 
Реєстру біржових угод, з урахуванням суми комісійної винагороди Банку за здійснення 
переказу коштів бенефіціару. Усі питання щодо процедури дотримання вказаної умови 
вирішуються Клієнтом та Біржею без залучення Банку. До моменту забезпечення 
дотримання зазначеної умови перерахування коштів Бенефіціару(-ам) не здійснюється. 

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ЇХ ОПЛАТИ 
4.1. За надані Банком Послуги Клієнт сплачує Банку комісійні винагороди у розмірах згідно з 

чинними на момент надання таких Послуг Тарифами. Клієнт підтверджує, що він 
ознайомлений і згоден з Тарифами та зобов’язується отримувати інформацію про їх зміну 
відповідно до п.4.2. цього Договору.  

4.2. Тарифи за надання Банком Послуг є Додатком №1 до цього Договору. Сторони домовились, 
що цим пунктом Договору Клієнт доручає Банку, а Банк набуває право утримувати комісійну 
винагороду за здійснення переказу коштів бенефіціару(-ам), здійснюючи договірне 
списання коштів, що містяться на Рахунку, в передбаченому Тарифами розмірі, одночасно 
із здійсненням перерахування коштів Бенефіціару (-ам) на підставі наданого 
(імпортованого) Біржею Реєстру біржових угод. Також Клієнт надає Банку право проводити 
договірне списання коштів в розмірах комісійних винагород, визначених Тарифами, крім 
комісійної винагороди за здійснення переказу коштів бенефіціару(-ам) та комісії за 
відкриття поточного рахунку, з поточного рахунку №_UA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
відкритого в ______________________, у строки визначені Тарифами, або з інших поточних 
рахунків Клієнта, відкритих в _____найменування Банку_______ або тих, що будуть відкриті 
протягом строку дії цього Договору.  
Якщо у Клієнта відсутні поточні рахунки, про які зазначено в цьому пункті Договору або 
платіжні операції за цими рахунками не можуть бути здійснені з причин відсутності коштів 
або інших, не залежних від волі Банку, зокрема з підстав, визначених чинним 
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законодавством України, оплата комісійних винагород, визначених Тарифами, крім 
комісійної винагороди за здійснення переказу коштів бенефіціару(-ам), здійснюється 
Клієнтом у строки, визначені Тарифами, шляхом перерахування коштів на транзитний 
рахунок Банку №___UA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              , в 
______________________     , код в ЄДРПОУ______. 
У випадку ініціювання Банком зміни Тарифів за цим Договором, в т.ч. у разі зміни ситуації 
на кредитно-грошовому ринку України, Сторони домовились про можливість зміни Тарифів 
в наступному порядку: 
4.2.1. Про зміну вартості Послуг в Тарифах Банк зобов’язаний повідомити Клієнта не 

пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх вступу в силу, шляхом 
направлення Клієнту письмового повідомлення та/або доведення відповідної 
інформації засобами системи дистанційного обслуговування.  

4.2.2. Якщо Клієнт не погоджується зі зміненою вартістю Послуг в Тарифах, він має 
повідомити про це Банк в письмовій формі протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних 
днів з дня направлення/доведення інформації про зміну Тарифів. У випадку такої 
незгоди Клієнта Банк закриває Рахунок відповідно до Розділу 9 цього Договору. Цей 
Договір вважатиметься припиненим з моменту виконання всіх грошових 
зобов’язань Клієнта за цим Договором. 

4.2.3. При зміні Тарифів укладається додатковий договір до цього Договору щодо зміни 
Тарифів. 

 

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
5.1. Банк зобов'язується: 

5.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок в установленому порядку не пізніше трьох банківських днів 
з моменту надання ним документів, необхідних для відкриття Рахунку відповідно до 
вимог Національного банку України, здійснення Банком ідентифікації та верифікації 
Клієнта та здійснення заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, передбачених 
законодавством України та внутрішніми документами Банку. 

5.1.2. Надавати Клієнту своєчасно та якісно Послуги відповідно до вимог законодавства 
України та умов цього Договору. 

5.1.3. Забезпечити своєчасне зарахування на Рахунок грошових коштів, що надійшли від 
Клієнта та/або третіх осіб, у відповідності до вимог Закону України «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні». 

5.1.4. При настанні підстав, визначених у цьому Договорі, перераховувати кошти на 
рахунок Бенефіціара(-ів), відповідно до наданого (імпортованого) Біржею Реєстру 
біржових угод, або повертати на рахунок(-ки) Клієнта відповідно до наданого 
(імпортованого) Біржею Реєстру повернення коштів, впродовж операційного часу у 
строки, визначені в пунктах 6.2. та 6.3. цього Договору. 

5.1.5. Формувати виписку(-и) про рух грошових коштів на Рахунку Клієнта на паперовому 
носії не пізніше наступного банківського дня після проведення операції (операцій) 
по Рахунку. Видавати Клієнту чи уповноваженій ним особі на їх вимогу 
роздруковану(-і) виписку(-и) про рух грошових коштів на Рахунку за умови з’явлення 
Клієнта (уповноваженої ним особи) до Банку. Виписка(-и) по Рахунку в електронному 
вигляді надається на умовах, які передбачені Договором «Корпоративний Клієнт-
Банк» з Клієнтом. 

5.1.6. За письмовим запитом Клієнта надавати дублікати виписок з Рахунку, а також копії 
документів щодо операцій на Рахунку відповідно до Тарифів. 
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5.1.7. Забезпечувати зберігання та захист будь-якої інформації, яка містить банківську 
таємницю, в тому числі щодо операцій за Рахунком. Без згоди Клієнта довідки третім 
особам з питань проведення операцій на Рахунку можуть бути надані лише у 
випадках, прямо передбачених законодавством України. 

5.1.8. Надавати інформаційну підтримку Клієнту з питань застосування законодавства 
України, що регулює надання Послуг за цим Договором. 

5.2. Банк має право:  
5.2.1. Отримувати від Клієнта оплату за надані Послуги відповідно до Тарифів. 
5.2.2. Витребувати від Клієнта відомості, документи та інформацію, необхідні для 

виконання Банком вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення. 

5.2.3. Здійснити зупинення операцій за Рахунком, окрім надання Послуг по зарахуванню 
грошових коштів на Рахунок, у випадку порушення Клієнтом вимог законодавства 
України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. у разі ненадання Банку документів та 
інформації згідно з підпунктом 5.3.8. цього Договору. 

5.2.4. В порядку, визначеному цим Договором, вносити зміни до Тарифів з повідомленням 
Клієнта про такі зміни відповідно до пункту 4.2. цього Договору. 

5.2.5. Звернутися до Клієнта та Біржі із пропозицією внесення змін до умов цього Договору 
у зв’язку зі зміною норм законодавства України та/або вимог внутрішніх документів 
Банку. Зміни до умов цього Договору вносяться без згоди Бенефіціара(-ів), якщо такі 
зміни не обмежують права Бенефіціара(-ів).  

5.2.6. Розкривати будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта, умов договорів з 
Клієнтом та порядку виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Банку 
послуги, пов’язанні з основною діяльністю Банку, на що Клієнт надає безвідкличну 
та безумовну згоду. 

5.2.7. Не надавати Клієнту Послуги при порушенні термінів оплати вартості Послуг, 
встановлених цим Договором, та/або у випадку, якщо оплата Клієнтом Послуг 
здійснюється не у відповідності з діючими на момент проведення операції Тарифами 
та/або у випадку відсутності на Рахунку коштів у сумі, достатній для здійснення 
Банком договірного списання коштів в розмірі комісійної винагороди за здійснення 
переказу коштів бенефіціару(-ам) у порядку, передбаченому пунктом 4.2. цього 
Договору. 

5.2.8. Відмовитись від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання 
ділових відносин) або проведення фінансових операцій у випадках визначених 
статтею 64 Закону про банки та статтею 10 Закону «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

5.2.9. Відмовити в здійсненні операції з перерахування коштів на рахунок Бенефіціара(-ів) 
у випадку, якщо наданий Біржею Реєстр біржових угод та/або Реєстр повернення 
коштів не відповідає встановленій цим Договором формі та/або недостатньо коштів 
на Рахунку(-ах) для здійснення такого переказу та/або для здійснення утримання 
комісійної винагороди за здійснення переказу коштів бенефіціару в порядку, 
передбаченому п.3.8. цього Договору. Про відмову у перерахуванні грошових коштів 
Банк інформує Біржу та Клієнта шляхом надання електронного повідомлення, що 
направляється по системі дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-
банк», із зазначенням причин відмови в день отримання Реєстру біржових угод або 
Реєстру повернення коштів в операційний час, або наступного банківського дня, 
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якщо Реєстр біржових угод або Реєстр повернення коштів надійшов до Банку в 
післяопераційний час. 

5.3. Клієнт зобов'язується: 
5.3.1. Надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку, 

відповідно до переліку, визначеного Національним банком України та Банком. 
5.3.2. Одночасно з відкриттям Рахунку, відкрити поточний рахунок №___UA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  в гривні, в ___(назва установи Банку)__ 
_____найменування Банку_______,  для забезпечення оперативного 
функціонування  Рахунку та здійснення своєчасних розрахунків за Біржовими 
угодами. 

5.3.3. Для виконання умов цього Договору, укласти з банком Договір «Корпоративний 
Клієнт-Банк» з Клієнтом та забезпечити Біржі доступ до Рахунку на умовах та в спосіб, 
передбачених таким договором.   

5.3.4. Виконувати умови цього Договору та вимоги законодавства України, в тому числі 
нормативно–правових актів Національного банку України.  

5.3.5. Надати Біржі доступ до перегляду Рахунку в будь-який час без обмежень та право 
отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку для належного виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором в порядку, визначеному Договором «Корпоративний 
Клієнт-банк» з Клієнтом. 

5.3.6. Не пізніше наступного робочого дня після дня отримання виписки з Рахунку 
повідомляти Банк про всі виявлені неточності або помилки у виписках з Рахунку та 
інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за 
Рахунком. 

5.3.7. Протягом 3 (трьох) банківських днів з дня, коли йому стало відомо про помилково 
зараховані на Рахунок кошти, надати Біржі лист про необхідність переказу коштів 
Клієнтові з метою їх повернення платнику, із зазначенням суми та іншої необхідної 
для здійснення перерахування помилково зарахованих коштів інформації. 

5.3.8. Надавати Банку протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання його запиту 
документи і відомості, що вимагаються Банком для виконання вимог законодавства 
України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, а також документи, необхідні для 
здійснення Банком аналізу та перевірки інформації про фінансові операції та їх 
учасників відповідно до умов цього Договору. 

5.3.9. У разі зміни власника істотної участі або місцезнаходження Клієнта, а також внесення 
змін до установчих документів, в місячний термін з дня отримання документів, що 
підтверджують реєстрацію таких змін, надати до Банку відповідні документи 
(зокрема належним чином завірену копію установчих документів, витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських 
формувань, тощо). 

5.3.10. У разі внесення інших змін до наданих Банку установчих документів, в т.ч. тих, які не 
потребують державної реєстрації, а також у разі закінчення строку дії наданих 
документів, зміни у керівному складі Клієнта, в триденний термін з моменту 
внесення змін надати до Банку необхідні документи. 

5.3.11. Сплачувати вартість Послуг Банку згідно з Тарифами в порядку, визначеному 
Розділом 4 цього Договору. 

5.3.12. Щорічно до 15 січня наступного за звітним роком підтверджувати в письмовій формі 
залишок коштів на Рахунку станом на 1 січня. У випадку неотримання Банком 
підтвердження залишків коштів на Рахунку протягом зазначеного строку, залишок 
коштів вважається підтвердженим. 
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5.3.13. Зараховувати грошові кошти на Рахунок(-и) в розмірі, достатньому для належного 
виконання своїх обов’язків за цим Договором щодо сплати на користь Банку вартості 
наданих ним Послуг, в тому числі з метою забезпечення можливості здійснення 
Банком права договірного списання коштів у сумі, необхідній для оплати комісійної 
винагороди за здійснення переказу коштів бенефіціару(-ам), а також в інших 
випадках, визначених цим Договором. 

5.4. Клієнт має право: 
5.4.1. Вимагати своєчасного і повного виконання Послуг за цим Договором. 
5.4.2. За письмовим запитом Клієнта отримувати дублікати виписок з Рахунку, а також копії 

документів щодо операцій на Рахунку відповідно до Тарифів. 
5.4.3. Отримувати від Банку інформаційну підтримку та консультації з питань застосування 

законодавства України, що регулює надання Послуг за цим Договором. 
5.4.4. Ініціювати внесення змін до цього Договору. 

5.5. Біржа зобов’язується:  
5.5.1. Діяти в межах цього Договору як довірена особа Клієнта з питань, вказаних в 

Договорі, зокрема: 
- визначати Бенефіціара (-ів) коштів за результатами проведених Біржових торгів; 
- здійснювати перевірку та підтвердження настання підстав для здійснення 

Банком перерахування коштів з Рахунку на користь Бенефіціара(-ів) або 
повернення коштів Клієнту у випадках та порядку згідно з Договором; 

- у порядку та спосіб, передбачений цим Договором, надавати до Банку Реєстр 
біржових угод та Реєстр повернення коштів згідно з Додатком 2 та 3 до цього 
Договору та іншу інформацію згідно з умовами Договору; 

- здійснювати будь-які інші повноваження та юридичні дії, визначені цим 
Договором та які необхідні для досягнення мети цього Договору. 

5.5.2. У випадку припинення статусу Клієнта як Учасника біржових торгів на Біржі, протягом 
5-ти (п’яти) банківських днів з дати припинення статусу Клієнта як Учасника біржових 
торгів на Біржі, надати до Банку Довідку про припинення статусу Учасника біржових 
торгів на Біржі за формою, наведеною в Додатку №4 до цього Договору, яка є 
підставою для закриття Рахунку. 

5.6. Біржа має право: 
5.6.1. Отримати доступ до перегляду Рахунку Клієнта в будь-який час без обмежень та 

отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку Клієнта для належного 
виконання своїх зобов’язань за цим Договором в порядку, передбаченому 
Договором «Корпоративний Клієнт-банк» з Біржею. 

5.6.2. Вимагати від Клієнта та/або Банку неухильного виконання своїх обов’язків за цим 
Договором. 

5.6.3. Ініціювати внесення змін до цього Договору. 
 

6. ОКРЕМІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ  
6.1. Банк здійснює операції за цим Договором відповідно до законодавства України, в тому 

числі нормативно – правових актів Національного банку України, за умови надання Біржею 
Реєстру біржових угод та/або Реєстру повернення коштів, та з урахуванням обмежень, 
встановлених Договором та/або чинним законодавством України.  

В даному абзаці зазначається час роботи Внутрішьої платіжної системи Банку 
6.2. Списання з Рахунку Клієнта Банк виконує протягом операційного часу з 09 год. 00 хв. до 19 

год. 30 хв., в п’ятницю та передсвяткові дні з 09 год. 00 хв. до 19 год. 30 хв. (крім вихідних, 
святкових та неробочих днів), в межах залишку коштів на Рахунку на початок банківського 
дня та з урахуванням поточних надходжень коштів на Рахунок протягом операційного часу 
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та за умови отримання Реєстру біржових угод та/або Реєстру повернення коштів, який(-і) є 
підставою для списання коштів з Рахунку, окрім як у випадках, визначених Договором 
та/або чинним законодавством України. 

6.3. Клієнт погоджується з тим, що операції з перерахування коштів з Рахунку на рахунки 
Бенефіціара(-ів) або повернення коштів з Рахунку Клієнтові Банк виконує протягом 30-ти 
хвилин з моменту отримання Реєстру біржових угод або Реєстру повернення коштів, які 
надійшли протягом операційного часу Банку, визначеного в п.6.2. цього Договору. Операції 
з перерахування коштів на рахунок(-ки) Бенефіціара(-ів) або з повернення коштів Клієнту, 
за умови отримання Банком Реєстру біржових угод або Реєстру повернення коштів в 
післяопераційний час, виконуються Банком наступного банківського дня.  

6.4. Банківським днем вважається день, в який банки України відкриті для проведення 
операцій.  

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. Відповідальність за використання коштів, розміщених на Рахунку у відповідності до вимог 

чинного законодавства України несе Клієнт у визначеному законодавством України 
порядку. 

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність у відповідності з вимогами законодавства України. Кожна із Сторін за цим 
Договором зобов'язується відшкодовувати іншій Стороні збитки, заподіяні невиконанням 
чи неналежним виконанням передбачених цим Договором зобов'язань понад неустойку 
(пеню, штраф). 

7.3. Біржа несе відповідальність за своєчасність надання та достовірність інформації, Реєстру 
біржових угод та Реєстру повернення коштів. 

7.4. У разі порушення Банком встановлених Законом України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» строків виконання переказу коштів, Банк зобов'язаний сплатити Клієнту 
пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка суми простроченого платежу за кожен 
день прострочення, що не може перевищувати 10 (десять) відсотків суми переказу. У разі 
порушення Банком встановлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» строків завершення переказу, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню у розмірі 
0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення, що в будь-якому випадку не може перевищувати 10 (десять) відсотків суми 
переказу. 

7.5. У випадку помилкового переказу коштів, наслідком якого було зарахування Банком з його 
вини коштів на Рахунок і сплати Банком за власний рахунок суми помилково зарахованих 
коштів на користь належного отримувача, та невідшкодування Клієнтом сплачених Банком 
коштів протягом трьох банківських днів від дати отримання відповідного повідомлення 
Банку, Клієнт сплачує Банку за кожен день, починаючи від дати здійснення помилкового 
зарахування до дня відшкодування коштів включно, пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна 
десята) відсотка від невідшкодованої на користь Банку суми коштів, але не більше 10 
(десять) відсотків суми переказу. 

7.6. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення операцій за Рахунком, якщо така 
затримка виникла внаслідок несвоєчасного надання передбачених цим Договором 
документів (Реєстру біржових угод або Реєстру повернення коштів), що є підставою для 
перерахування коштів з Рахунку, або у випадку їх невідповідності встановленим вимогам, 
або в разі відсутності/недостатності коштів на Рахунку Клієнта, та в інших випадках,  
визначених цим Договором або чинним законодавством України. 

7.7. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту наданого (імпортованого) Біржею 
Реєстру біржових угод та Реєстру повернення коштів. 
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7.8. 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). 

7.9. 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. 

7.10. Банк несе відповідальність за розголошення банківської таємниці, передбачену 
законодавством України. 

7.11. Банк не несе відповідальності за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Клієнту 
при виконанні Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, 
визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення», а також виконанні Банком вимог, 
законодавства України, що регулює питання обмеження розпорядження Клієнтом 
належними йому коштами за Рахунком. 

 

8. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 
8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором підлягають 

урегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. 
8.2. 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. 
 

9. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ 
9.1. Рахунок може бути закритий за умови відсутності невиконаних зобов’язань щодо переказу 

грошових коштів Бенефіціару за Біржовими угодами відповідно до умов цього Договору, у 
таких випадках: 
9.1.1. у випадку припинення Договору, зокрема внаслідок закінчення строку Договору або 

з інших підстав, передбачених Договором; 
9.1.2. у випадку припинення статусу Клієнта як Учасника біржових торгів на Біржі, що 

підтверджується наданням Біржею до Банку Довідки про припинення статусу 
Учасника біржових торгів на Біржі за формою, наведеною в Додатку №4 до цього 
Договору. 

9.1.3. на підставі рішення органу, на який згідно із законом покладено функції щодо 
припинення юридичної особи Банк закриває Рахунок Клієнта на підставі документа, 
що підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи, виданого 
державним реєстратором в порядку, встановленому законодавством України; 

9.1.4. на інших підставах, передбачених законодавством України. 
9.2. Залишок коштів на Рахунку у разі закриття Рахунку:  

- згідно з підпунктами 9.1.1. та 9.1.2. цього Договору перераховується Банком на рахунок 

Клієнта №_UA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_____-_____________або інший рахунок, 

вказаний у письмовому повідомленні Клієнта; 
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- згідно з підпунктами 9.1.3. та 9.1.4. цього Договору перераховується Банком згідно з 
законодавством України; 

- згідно з підпунктом 9.1.1. цього Договору – у випадку неможливості переказу коштів на 
рахунок, вказаний у п. 9.2. цього Договору або письмовому повідомленні Клієнта, Банк 
перераховує на рахунок для обліку коштів клієнтів банку за недіючими рахунками, 
проценти на залишок коштів на таких рахунках не нараховуються. 

9.3. У випадку проведення ліквідаційної процедури щодо Клієнта переоформлення Рахунку на 
ім’я ліквідаційної комісії здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовими 
актами Національного банку України. 

9.4. У випадку закриття Рахунку цей Договір вважається припиненим Сторонами з моменту 
закриття Рахунку.  

 

10.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1. Цей Договір набуває чинності з дати укладення 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 інші Сторони про 
припинення його дії не менше ніж за один місяць до закінчення строку дії цього Договору. 

10.2. Договір може бути достроково припинений за настання підстав, передбачених Договором. 
Договір вважатиметься припиненим з моменту виконання всіх грошових зобов’язань 
Клієнта за цим Договором та закриття Рахунку. 

10.3. 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. 

10.4. У випадку, коли під час дії цього Договору його умови стануть суперечити законодавству 
України, Сторони до моменту укладення відповідного додаткового договору, будуть 
застосовувати норми законодавства України. При цьому Сторони зобов’язуються в 
найкоротші строки привести у відповідність умови Договору нормам законодавства 
України. 

 

11. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 
11.1. Банк зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності, фінансового стану та 

операцій Клієнта, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків, коли розкриття 
банківської таємниці є обов’язковим для Банку відповідно до чинного законодавства 
України та у випадках, передбачених цим Договором. 

11.2. Укладенням та підписанням цього Договору Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на 
розкриття інформації, що містить банківську таємницю, Біржі, з питань, що стосується 
відкриття, використання та функціонування Рахунку, а також всієї іншої без винятку 
інформації, яка необхідна Біржі для виконання своїх зобов’язань за цим Договором як 
довіреній особі Клієнта. 

 

12.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Всі неврегульовані цим Договором правовідносини, що впливають з суті цього Договору, 

регулюються відповідно до законодавства України. 
12.2. Всі додатки та додаткові договори до цього Договору є невід’ємною його частиною. 
12.3. Сторони за взаємною згодою встановили, що будь-які повідомлення, що направляються 

Сторонами одна одній, повинні бути здійснені у письмовій формі (окрім повідомлень про 
зміну Тарифів у відповідності з пунктом 4.2. цього Договору та інших повідомлень, щодо 



42 
 

яких Договором визначено інший порядок їх направлення). Такі повідомлення вважаються 
направленими належним чином, якщо вони направлені адресату посильним, 
рекомендованим або цінним листом, в тому числі з повідомленням про вручення, телексом 
за адресою, вказаною у Розділі 13 даного Договору (якщо інша адреса не повідомлена 
однією Стороною іншій Стороні відповідно до умов цього Договору), або отримані 
уповноваженими представниками однієї Сторони від іншої Сторони під розпис особисто. 

12.4. Цей Договір укладений в трьох оригінальних примірниках українською мовою, по одному 
для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу. 

12.5. 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, 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. 

12.6. 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. 

12.7. Невід’ємною частиною цього Договору є: 
Додаток 1- Тарифи за послуги _____найменування Банку_______; 
Додаток 2 - Реєстр біржових угод; 
Додаток 3 - Реєстр повернення коштів; 
Додаток 4 – Довідка про припинення статусу Учасника біржових торгів на Біржі. 
 

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
СТОРОНА 1. БАНК 

__________________________________ 
(зазначається повне найменування Банку) 
Філія - __________________  
м. ______, вул. ________________, __ 
Код в ЄДРПОУ ___________ 
 
___________________   _____(підпис) 
М.П. 

СТОРОНА 2. КЛІЄНТ 
__________________________________ 
(зазначається повне найменування 
юридичної особи) 
 
(індекс)__________ обл., 
__________район, 
с.___________, вул. _______, буд.__ 
п/р (IBAN) ______________ в 
____________, 
Код в ЄДРПОУ________________ 
__________________________(підпис) 
М.П.1 

 
СТОРОНА 3. БІРЖА 

______________________________________ 
(зазначається повне найменування 
юридичної особи) 

(м. ______, вул. ________________, __ 
Код в ЄДРПОУ ___________ 

Від імені Біржі 
________________________________(підпис) 

М.П. 
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Додаток №1 
 до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 

№ ___ від ____   _________ 20___ року 
 

Тарифи за послуги _____найменування Банку_______ 

Код 
тарифу  

Найменування послуги 
Банку 

 Тариф-вартість послуги Примітки 

    

    

 
 

 
 

Від Банку ____________                                 Від Клієнта __________________________ 
                                 

М.П           /_____________/                              М.П 2          /_____________________/ 
 
 

2 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим. 
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Додаток №2 

 до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 
№ ___ від ____   _________ 20___ року 

 
Реєстр біржових угод 

 

N Назва поля Тип Довжина поля 

1 kb_a Character МФО банку клієнта  

2 kk_a Character Рахунок клієнта  

3 kb_b Character МФО банку Бенефіціара  

4 kk_b Character Рахунок Бенефіціара   

5 d_k Numeric Признак «Відмітка дебет/кредит» 0 – дебет, 1 - кредит 

6 summa Numeric Сума документу 

7 vid Numeric Вид документу 

8 ndoc Character Номер документу 

9 i_va Numeric Валюта платежу 

10 da Date Дата проведення операції банком клієнта  

11 da_doc Date Дата платежу 

12 nk_a Character Назва клієнта  

13 nk_b Character Назва Бенефіціара 

14 nanz Character Назва платежу  

15 kod_a Character Ідентифікатор клієнта 

16 kod_b Character Ідентифікатор Бенефіціара 

Всього: 
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Додаток №3 

 до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 
№ ___ від ____   _________ 20___ року 

 
Реєстр повернення коштів 

 

N Назва поля Тип Довжина поля 

1 kb_a Character МФО банку клієнта  

2 kk_a Character Рахунок клієнта  

3 kb_b Character МФО банку бенефіціара  

4 kk_b Character Рахунок бенефіціара   

5 d_k Numeric Признак «Відмітка дебет/кредит» 0 – дебет, 1 - кредит 

6 summa Numeric Сума документу 

7 vid Numeric Вид документу 

8 ndoc Character Номер документу 

9 i_va Numeric Валюта платежу 

10 da Date Дата проведення операції банком клієнта  

11 da_doc Date Дата платежу 

12 nk_a Character Назва клієнта  

13 nk_b Character НазваБенефіціара 

14 nanz Character Назва платежу (в т.ч. має містити: 
«#REFUND# Повернення невикористаних коштів з 
рахунку……» 
 або  
«#REFUND# Повернення помилково зарахованих коштів……» 

15 kod_a Character Ідентифікатор клієнта 

16 kod_b Character Ідентифікатор Бенефіціара 

Всього: 
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Додаток №4 
 до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) 

№ ___ від ____   _________ 20___ року 
 

Довідка 
про припинення статусу Учасника біржових торгів на Біржі 

 
Цим повідомляємо що з __ ________20__ року, _________(назва Клієнта - Учасника біржових 

торгів)____________ відповідно до_____(вказати підставу)_______,  припинено статус Учасника 
біржових торгів на Біржі та з зазначеної дати не укладаються Біржові угоди з Бенефіціарами і не 
здійснюватиметься переказ коштів на рахунок(-ки) Бенефіціара(-ів)  з Рахунку(-ів) ескроу: 

 

№ Рахунку ескроу / валюта Код установи ____найменування 
Банку__, в якій відкрито Рахунок 

  

  

 
 

     

 
Відмітки банку 

             
Дата отримання Довідки           ___________ 
Час отримання Довідки     _____________    

           
_________________________  ____________________  _______________________  
 (посада відповідальної                                                  підпис                                         (прізвище, ініціали)  
особи фронт-офісу)     

 

Залишок коштів на Рахунках ескроу  
станом на дату отримання банком  
Довідки                                    _ гривень __ копійок 
       
Головний бухгалтер установи Банку  
(або інша особа, що виконує функції       _________________________    _________________________ 

контролю закриття рахунків)           підпис              (прізвище, ініціали) 

  

 
Закрити рахунок ескроу дозволяю.       
________________________________          ______________________        ________________________                    
(посада керівника установи Банку)            підпис             (прізвище, ініціали)   

             

 
    

 
 

 

     
Посада керівника  підпис  ПІБ 

Товарна біржа «Українська 
енергетична біржа» 

 М.П.   
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Додаток № 5  
до Правил організації біржової торгівлі  

на короткостроковому ринку природного газу на  
Товарній біржі «Українська енергетична біржа» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Про надання згоди на  
передачу прав та обов’язків  
за Договором транспортування природного газу 

 
Шановний ______________________! 

___ (найменування замовника послуг транспортування) (далі –«Замовник послуг 
транспортування» ) (договір транспортування природного газу № ________________ від _____ 
___________20___ року) з метою укладення договору доручення з оператором торгової 
платформи - Товарна біржа «Українська енергетична біржа», цим листом звертається до Вас з 
метою отримання попереднього письмового погодження від Оператора газотранспортної 
системи щодо укладення названого договору доручення. 
Крім того, повідомляємо, що названий договір доручення містить положення про надання 

Оператору торгової платформи зокрема:  

- права звертатися до Оператора газотранспортної системи із запитом та отримувати від нього 
інформацію про наявність діючого договору транспортування природного газу, відсутність 
підстав для припинення надання Оператором газотранспортної системи послуг за  
договором транспортування природного газу; 

- права надавати від імені та за дорученням Учасника торгів торгові сповіщення на відчуження 
чи набуття природного газу після набуття/відчуження права власності на такий обсяг (об’єм) 
природного газу за договором  купівлі-продажу природного газу (або іншою цивільно-
правовою угодою). 

 
 

Посада                                     П.І.Б. 

 

 
 
Вих. № _______ 
Від ----- 20-- 

  
--------- (найменування посади)  
_________(найменування оператора 
газотранспортної системи)                                        
ПІБ 

 


