ПРАВИЛА
проведення електронних біржових торгів з продажу нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату
на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»,
код ЄДРПОУ 34532715
1. Загальні положення
1.1. Правила проведення електронних біржових торгів з продажу нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату на Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» (далі - Правила) розроблені у відповідності до Правил біржової торгівлі на
Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (далі - Біржа), чинного
законодавства України та визначають механізм організації та проведення електронних
біржових торгів з продажу нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату (далі торги).
1.2. Ці Правила є обов’язковими для всіх учасників електронних біржових торгів, членів Біржі,
працівників Біржі та осіб, що допущені до системи електронних торгів, відповідно до цих
Правил.
1.3. Правила розроблені та затверджені Біржею.
1.4. Усі поняття і терміни, що використовуються в цих Правилах, застосовуються відповідно до
Правил біржової торгівлі на Біржі.
1.5. Додатки, зміни і доповнення до цих Правил є їх складовою і невід'ємною частиною, що
затверджуються Біржею.
2. Загальні умови проведення електронних біржових торгів
2.1. Предметом електронних біржових торгів є нафтопродукти та деетанпропанбутанізований
конденсат власного видобутку, виробництва або переробки продавця.
2.2. Електронні біржові торги проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
- добросовісна конкуренція;
- недискримінація учасників торгів;
- об'єктивність та неупередженість;
- запобігання корупційним діям і зловживанням.
2.3. Стартова ціна 1 тонни нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату та
вартість лота, що зазначаються в заявках на продаж і заявках на купівлю, встановлюються з
урахування податку на додану вартість та акцизного податку.
2.4. Електронні біржові торги проводяться у системі електронних торгів «СЕТ» (далі – СЕТ).
2.5. Біржа забезпечує організацію і проведення електронних біржових торгів та реєструє
біржові угоди (договори купівлі-продажу).
3. Учасники торгів
3.1. Учасниками електронних біржових торгів є юридичні та фізичні особи-підприємці
(продавці та покупці), що пройшли обов’язкову акредитацію на Біржі та набули статусу
непостійного члена Біржі (брокерської контори) шляхом оренди біржового місця у постійного
члена Біржі, подали на Біржу Заявку-приєднання до цих Правил та здійснюють біржові операції
від свого імені і за власний рахунок або за дорученням третіх осіб і за їх рахунок, та які не
перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство (далі –
члени Біржі).
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3.2. Продавцем на торгах є суб'єкти господарювання – резиденти, які мають намір продати
нафтопродукти та деетанпропанбутанізований конденсат, які пройшли обов’язкову
акредитацію на Біржі та набули статусу непостійного члена Біржі.
3.3. Покупцями на торгах є юридичні та фізичні особи-підприємці, які пройшли обов’язкову
акредитацію на Біржі та набули статусу непостійного члена Біржі.
4. Порядок допуску членів Біржі до електронних біржових торгів
4.1. Непостійними членами Біржі є особи, які отримали в користування на певний строк
біржове місце на підставі договору оренди біржового місця, відповідно до Правил біржової
торгівлі на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована».
4.2. Юридичні особи, що не уклали договір оренди біржового місця, до участі в електронних
біржових торгах не допускаються.
4.3. Непостійні члени Біржі для участі в електронних біржових торгах повинні отримати доступ
до СЕТ Біржі, подавши Заявку – приєднання до даних Правил згідно Інструкції по роботі з СЕТ
та пройти навчання.
4.4. Для отримання доступу до СЕТ Біржі непостійний член Біржі подає заявку для роботи в
СЕТ.
4.5. Непостійний член Біржі в одноденний термін безкоштовно отримує доступ до СЕТ Біржі
(логін та пароль надсилаються на електронну адресу, вказану в заявці для роботи в СЕТ).
4.6. Допущені до торгів учасники несуть відповідальність за заявки та угоди, що були подані чи
укладені на Біржі, відповідно до вимог цих Правил.
4.7. При закінченні оренди біржового місця здійснюється автоматичне виключення
непостійного члена Біржі із СЕТ.
4.8. На всі правочини, які будуть вчинені за допомогою СЕТ накладається електронний
цифровий підпис (ЕЦП) згідно державного стандарту, який приймається сторонами як
власноручний і має однакову юридичну силу з власноручним підписом члена біржі.
5. Порядок подачі заявок на продаж
5.1. Заявки на продаж подаються на е-mail Біржі: torgi@uisce.com.ua (в електронному вигляді)
членами Біржі кожного робочого дня до 14.00 год. за три робочі дні до визначеної дати
проведення електронних біржових торгів (Додаток 1 до цих Правил).
5.2. В заявці на продаж зазначається:
- товарні позиції, вид, розміри та кількість лотів, загальний обсяг нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату, стартова ціна та загальна вартість нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату, що пропонуються до продажу;
- умови та строки поставки нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату.
5.3. До заявки на продаж додаються сертифікати якості заявлених нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату за встановленою класифікацією та проект договору
купівлі-продажу.
5.4. Біржа залишає за собою право відмовитись прийняти від члена Біржі заявки на продаж у
випадку, якщо запропоновані продавцем умови продажу не відповідають вимогам чинного
законодавства України та внутрішніх документів Біржі.
6. Порядок інформування про проведення електронних біржових торгів та відкриття
торгової сесії в СЕТ Біржі
6.1. В день отримання заявки на продаж від продавця о 15.00 год. Біржа відкриває торгову сесію
для подання заявок на продаж та купівлю в СЕТ продавцем та розміщує на WEB-сторінці Біржі
(www.uisce.com.ua) бюлетень електронних біржових торгів (біржовий бюлетень).
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6.2. Біржовий бюлетень містить інформацію про товарні позиції, вид, розміри та кількість лотів,
загальний обсяг нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату, стартову ціну та
загальну вартість нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату, що
пропонуються
до
продажу,
умови
та
строки
поставки
нафтопродуктів
та
деетанпропанбутанізованого конденсату.
6.3. Продавець подає заявку на продаж в СЕТ Біржі з моменту відкриття торгової сесії до 17.00
год. за три робочі дні до визначеної дати проведення електронних біржових торгів та підписує її
електронно-цифровим підписом (далі - ЕЦП).
6.4. Продавець має право підкоригувати або видалити заявку на продаж до моменту підписання
її ЕЦП.
6.5. Продавець має право зняти заявку на продаж або окремі лоти тільки після початку торгової
сесії, повідомивши про це засобами СЕТ (Повідомлення) учасників біржових електронних
торгів в будь-який час (навіть в торговий день) при цьому якісні характеристики та стартова
ціна не змінюються.
6.6. В одній торговій сесії може приймати участь виключно один продавець.
6.7. Торгові сесії декількох продавців можуть проводитися паралельно.
6.8. Торговим днем вважається кожний робочий день згідно з законодавством України, якщо
інше не визначено Біржовим комітетом.
6.9. День та час початку електронних біржових торгів визначається продавцем або дирекцією
Біржі.
7. Порядок подання заявок на купівлю
7.1. Члени Біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, подають в СЕТ
Біржі заявки на купівлю.
7.2. Подання заявок на купівлю починається з моменту відкриття стану сесії «Подання заявок»
та набуття заявок продавця статусу «Підписано», та закінчується о 16.00 годині робочого дня,
що передує дню проведення торгів.
7.3. Обсяг нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату, зазначений у заявці на
купівлю, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.
7.4. Член Біржі має право:
1) подати лише одну заявку на купівлю лотів за конкретною позицією.
2) придбати на торгах нафтопродукти та деетанпропанбутанізований конденсат в обсязі, який
не перевищує обсягу, визначеного у заявках на купівлю.
7.5. Покупець має право внести зміни у власні заявки на купівлю до моменту підписання їх
власним ЕЦП.
7.6. З метою забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у покупців згідно з поданою
заявкою на купівлю, встановлюється гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків від
заявленого обсягу закупівлі з урахуванням податку на додану вартість, що сплачується на один
з рахунків Біржі, що зазначаються в оголошенні про проведення електронних біржових торгів.
7.7. Після формування заявок та їх підписання ЕЦП покупці формують гарантійні внески та
сплачують їх на рахунок біржі.
7.8. Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу:
«Гарантійний внесок для участі в електронних біржових торгах № «__»_________201__року».
7.9. Біржа перевіряє надходження на свої рахунки гарантійних внесків та допускає учасників до
електронних біржових торгів не пізніше 10.00 год. в день їх проведення.
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7.10. В разі успішного надходження гарантійних внесків на рахунок біржі Адміністратор Біржі
переводить стан заявок з «Підписаних», в «Допущені», про що покупці можуть пересвідчитися
в будь-який момент з часу подачі ними заявок та прийняти участь в торгах.
7.11. В разі ненадходження на рахунок Біржі гарантійних внесків у визначений час, згідно п. 7.9
цих Правил, члена Біржі буде не допущено до торгів, що буде відображено в СЕТ Біржі.
7.12. Після додаткової перевірки надходження гарантійних внесків на рахунки Біржі можливе
допущення члена Біржі до електронних біржових торгів за рішенням дирекції Біржі.
8. Реєстрація учасників торгів
8.1. Участь в торгах можуть брати члени Біржі, що подали заявку на купівлю в установлений
строк, сплатили гарантійний внесок на рахунок Біржі, та стан їхніх заявок має статус
«Допущені».
8.2. До торгів допускаються члени Біржі, які зареєструвалися в СЕТ Біржі в день проведення
електронних біржових торгів до 10.50 год.
8.3. Реєстрація учасників відбувається автоматично при авторизації їх в СЕТ в день проведення
торгів.
8.4. Інформація про учасників торгів (кількісний та персональний склад тощо), а також
відомості, що містяться в заявках на продаж та купівлю, та результати їх розгляду не
підлягають розголошенню, крім випадків, установлених законом.
9. Порядок проведення електронних біржових торгів
9.1. Електронні біржові торги починаються об 11.00 год.
9.2. Торги можуть проводитися на підвищення та на зниження ціни.
9.3. Торги по позиціях можуть проводитися не в порядку визначеному в бюлетені.
9.4. Торги по позиції проводяться тільки за умови надходження не менше двох заявок на
купівлю в позиції.
9.5. Після закриття стану сесії «Надання заявок» на купівлю в СЕТ, Біржа повідомляє учасника,
який один подав заявку на купівлю по певній позиції, про те що по даній позиції немає
конкуренції.
9.6. Продавець має право виставляти позиції на продаж паралельно або послідовно. Лоти в
виставлених позиціях торгуються послідовно.
9.7 Брокер-продавець має право в ході торгів об’єднувати лоти, але не перевищувати
мінімальну кількість заявлених лотів в одній заявці.
9.8. У ході торгів обов’язкове додержання таких вимог:
1) покупці подають пропозиції на купівлю за оголошеною ціною або подають свої
пропозиції щодо ціни лоту;
2) крок торгів становить 10 (десять) грн.;
3) якщо брокерів-покупців на оголошену позицію за стартовою ціною не виявлено, брокер продавець може запропонувати зниження ціни;
4) у випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця, проводиться
конкурентний торг на збільшення ціни;
5) переможцем торгів визнається брокер-покупець, що запропонував останнім найвищу
ціну.
9.9. Після виставлення Продавцем лоту на продаж починається відлік 1 хвилини до моменту
першої пропозиції від покупця на покупку лоту. Після згоди покупця на ціну, відліковується 20
секунд до моменту купівлі.
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9.10. Адміністратор має право призупиняти торги на час, що не перевищує 30 хвилин.
10. Порядок оформлення результатів електронних біржових торгів
10.1. Після закінчення торгів в СЕТ Біржі формується біржове свідоцтво та договір купівліпродажу.
10.2. Біржа надає Учасникам біржових торгів (членам Біржі) на підписання вчинені угоди за
допомогою ЕЦП.
10.3. Відмова або ухилення від підписання сторонами договорів купівлі-продажу є порушенням
Правил і тягнуть застосування до порушника відповідних санкцій.
10.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу і
одностороння зміна її умов не допускаються, якщо інше не встановлено законодавством
України.
10.5. За реєстрацію укладеного договору купівлі-продажу з членів Біржі (покупців)
справляється біржовий збір, що встановлюється Біржовим комітетом.
10.6. Біржа не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання сторонами своїх
зобов’язань по відношенню один до одного у відповідності з договором купівлі-продажу.
10.7. Якщо уповноважені особи членів Біржі (брокери) відмовилися від підписання біржового
свідоцтва або укладення договору купівлі-продажу у зазначений строк, результати торгів щодо
відповідних лотів анулюються.
11. Порядок розрахунків
11.1. Сума гарантійного внеску, сплачена членом Біржі (покупцем) для участі в електронних
біржових торгах, повертається йому протягом трьох робочих днів після виникнення підстави
для її повернення, а саме:
1) відхилення Біржею заявки на купівлю;
2) відкликання членом Біржі заявки на купівлю до закінчення строку її подання;
3) визнання переможцем торгів іншого члена Біржі;
4) визнання торгів такими, що не відбулися.
11.2. Сума гарантійного внеску не повертається члену Біржі, який:
1) став переможцем торгів, в тому числі у разі, коли він відмовився від підписання біржового
свідоцтва та укладення договору купівлі-продажу;
2) подав заявку на купівлю, але не зареєструвався згідно даних Правил в СЕТ.
11.3. Розрахунки між членами Біржі (продавцями та покупцями) проводяться з урахуванням
суми гарантійного внеску, перерахованого членом Біржі (покупцем) на рахунок Біржі, у
порядку який встановлений цими Правилами.
11.4. За результатами проведення торгів, на підставі біржових свідоцтв та зареєстрованих
договорів купівлі-продажу, розрахунки за гарантійним внеском здійснюються Біржею
наступним чином:
1) якщо заявка на купівлю задоволена повністю, повна сума гарантійного внеску на підставі
листа члена Біржі (продавця) перераховується члену Біржі (продавцю) протягом двох
банківських днів з дня отримання такого листа, як часткова оплата за відповідним
зареєстрованим Біржею договором купівлі-продажу;
2) якщо заявка на купівлю задоволена частково, сума, що відповідає 5 (п’яти) відсоткам
початкової вартості придбаних лотів, на підставі листа члена Біржі (продавця) перераховується
члену Біржі (продавцю) протягом двох банківських днів з дня отримання такого листа, як
часткова оплата за відповідним зареєстрованим Біржею договором купівлі-продажу, а залишок
повертається члену Біржі (покупцю).
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11.5. Біржа перераховує гарантійний внесок на розрахунковий рахунок члена Біржі (продавця) з
призначенням платежу: «Перерахування гарантійного внеску ________________(назва покупця)
згідно біржових торгів №_____, що відбулися «___»_________201__ року по договору № _____
від «___» _________ 201__ року. Без урахування ПДВ».
11.6. На вимогу члена Біржі (продавця) розрахунки за договором купівлі-продажу можуть
проводитися через Біржу.
11.7. Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату після надходження коштів від покупця у повному
обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.
11.8. Кінцеві розрахунки за нафтопродукти та деетанпропанбутанізований конденсат
здійснюються безпосередньо між покупцем та продавцем за відповідним договором купівліпродажу з урахуванням суми гарантійного внеску.
11.9. Сума біржового збору сплачується членом Біржі (покупцем) у відсотках від загальної
вартості придбаного обсягу нафтопродуктів та деетанпропанбутанізованого конденсату на
підставі рахунку-фактури в строк, що не перевищує трьох банківських днів з дня проведення
торгів, та є обов'язковою умовою реєстрації Біржею договору купівлі-продажу.
12. Відповідальність Біржі та членів Біржі
12.1. Біржа та члени Біржі несуть відповідальність за порушення законодавства України, цих
Правил та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю.
12.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за біржовими угодами (договорами
купівлі-продажу), зареєстрованих на Біржі, члени Біржі несуть відповідальність відповідно до
законодавства України, цих Правил та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову
торгівлю, та відповідно до укладених договорів купівлі-продажу.

6

Додаток 1
до Правил проведення електронних біржових
торгів з продажу нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату на
ТБ «Українська міжрегіональна
спеціалізована»

З А Я В К А №__________
від «___» _________ 201___ року

ЧЛЕН БІРЖІ

№ ___________

ТИП ЗАЯВКИ

ПРОДАТИ

На електронних біржових торгах № ____________ від _________________ 201__ року.
Обсяг,
Старто Вартіс Загаль
що
ва ціна
ть
на
Кількі Загальн
містит
за
одног вартіс
сть
ий
№
Умови
ься в
тонну о лоту
ть
Тов ДСТУ/Т
Виробниц
лотів
обсяг
п/
постав
одном
(з
(з
(з
ар
УУ
тво
п
ки
у лоті
ПДВ) ПДВ) ПДВ)
одини
тонн
тонн
грн.
грн.
грн.
ць

ВСЬОГО:
Х
Строк відвантаження ______________________________
Строк оплати_____________________________________

Х

Х

Х

Реквізити члена біржі - продавця
Назва:
Адреса:
Свідоцтво про реєстрацію
платника ПДВ:
ІПН
Код ЄДРПОУ
Розрахунковий рахунок №
Назва банку:
МФО банку:
Телефон:
Електронна адреса:
Гарантія продавця: Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на електронних
біржових торгах обсяги не знаходяться під арештом, в заставі та необтяжені іншими
зобов’язаннями.
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З Правилами біржової торгівлі на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована» та
Правилами проведення електронних біржових торгів з продажу нафтопродуктів та
деетанпропанбутанізованого конденсату на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»,
ознайомлені та погоджуємося.
Брокер
М.П.

_________________
(підпис)

Зареєстровано
на ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована»
№ _____________
«______» ___________________ 20 ___ року
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___________________
(П.І.Б.)

