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Стандартна (типова) форма Форвардного контракту серії NG/dec15/decpay (на продаж) 
 

1. Місце укладення м. Київ 

2. Дата укладення Дата реєстрації цього Форвардного контракту Біржою в Реєстрі 
укладених Біржових контрактів шляхом присвоєння номеру в СЕТ 

3. Продавець Учасник Біржових торгів, який подав заявку на продаж, яку прийнято 
Центральним контрагентом  

4. Центральний 
контрагент як 
Покупець 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Група «УМВБ», код ЄДРПОУ 
36471995, в особі Генерального директора Гінзбурга Олександра 
Леонідовича, що діє на підставі Статуту, місцезнаходження 04070, м. Київ, 
вул. Межигірська, буд. 1. 

ВРАХОВУЮЧИ, що на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (надалі – «Біржа») 
відбуваються Біржові торги у формі безперервного двостороннього аукціону із продажу природного газу 
шляхом укладення форвардних контрактів на поставку природного газу і у відповідності до Закону 
України "Про товарну біржу", Господарського кодексу України, Правил біржової торгівлі у секції 
строкового ринку, затверджених рішенням Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання 
Біржового комітету  № 5  від 24.07.2015 р., Правил біржової торгівлі, затверджених рішенням Біржового 
комітету, викладеному в Протоколі засідання Біржового комітету  № 2 від 26.05.2015 р. (надалі – 

«Загальні правила»), Регламенту № 2 від 30.07.2015 (зі змінами) (далі – Регламент), 
КЕРУЮЧИСЬ Законом України «Про товарну біржу», п.14.1.45.3. Податкового кодексу України, 
статтями 185, 278  Господарського кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19 
квітня 1999 р. N 632; 
Продавець та Центральний контрагент як Покупець (надалі також "Сторони", а кожен окремо – 

«Сторона»)  уклали цей Форвардний контракт у м. Київ в Дату реєстрації цього Форвардного контракту 
Біржею в Реєстрі укладених Біржових контрактів на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім 
УМВБ» (надалі – "Форвардний контракт"). 

Форвардні контракти не можуть бути визнані недійсними тільки через їх електронну форму.   
 

5. Предмет 
Форвардного 
контракту 

Продавець зобов'язується передати у власність Центрального контрагента, а 
Центральний контрагент зобов'язується прийняти Базовий актив й сплатити за 
нього ціну на умовах даного Форвардного контракту. Покупець і Центральний 
контрагент зобов’язується підписати Договір купівлі-продажу природного газу 
серії NG/dec15/prepay (на продаж), опублікованого на Офіційному сайті Біржі 
(надалі – «Договір купівлі-продажу») в порядку, визначеному Регламентом. 
Сторони погодились підписати один Договір купівлі продажу на суму усіх 
укладених Форвардних контрактів на підставі Витягу з Реєстру укладених 
біржових контрактів. 

6. Базовий актив, 
його 
характеристика, 
кількість 

Газ природний: 
Якість відповдає ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного 
и коммунально-бытового назначения. Технические условия" 

ТУ 320.00158764.007-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в 
промислові газопроводи та окремим споживачам» 

Кількість 1 000 м3 

7. Дата поставки 
(термін 
виконання) 

З 01.12.2015 року по 31.12.2015 року. 
Дата експірації форвардного контракту 25.12.2015 року. 

8. Момент переходу 
права власності 

Право власності на Базовий актив переходить до Центрального контрагента як 
Покупця в віртуальних точках виходу і входу в газотранспортній системі 
України згідно із Договором купівлі-продажу.  

9. Ціна Базового 
активу (ціна 
виконання) та 
вартість 
контракту, 
гривня 

ціна Базового активу з ПДВ  = значення, вказане в полі Price, та зазначається 
Біржею у Витязі з Реєстру укладених Біржових контрактів. 
Сторони розуміють та погоджуються, що Ціна Базового активу визначена 
Сторонами на момент укладення Форвардного контракту з урахуванням всіх 
тих факторів, що є визначальними при ціноутворенні на ринку газу, зокрема 
кон'юнктури ринку та чинного на момент укладення цього Форвардного 
контракту законодавства України 

Центральний контрагент придбаває базовий актив не для власного споживання. 
10. Порядок оплати Центральний контрагент як Покупець зобов’язується сплатити 100 % ціни 
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Базового активу 

 

Базового активу до 01.12.2015 р. включно, за умови внесення Базового активу в 
баланс ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

11. Обов'язки 
Продавця 

1) підписати Договір купівлі-продажу з Центральним контрагентом як 
покупцем в строк, визначений п. 8.2. Регламенту. 

2) поставити газ Центральному контрагенту з 01 по 31 грудня 2015 року.  

3) надати Оператору Єдиної газотранспортної системи України, а саме НАК 
«НАФТОГАЗ» та/або ПАТ «Укртрансгаз» або іншій юридичні особі, якщо 
Оператором Єдиної газотранспортної системи України визначена інша 
юридична особа відповідно до законодавства України: (1) ресурсний баланс 
та плановий розподіл, та (2) акт приймання-передачі газу (плановий), - до 25 
грудня 2015 року; 

12. Обов'язки 
Центрального 
контрагента як 

Покупця 

1) направити Покупцю на підставі Реєстру укладених біржових контрактів 
підписаний зі своєї сторони договір купівлі-продажу в друкованому вигляді 
або в електронній формі (скан) на електронну адресу Покупця після 
завершення Торгового періоду. Підписання такого Договору купівлі-
продажу є виконанням форвардного контракту та не подвоює зобов’язання 
Покупця і Продавця. 

2) Оплатити Базовий актив до 01 грудня 2015 року включно в розмірі 100 % 

ціни Базового активу, за умови внесення Базового активу в баланс ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ». 

13. Права 
Центрального 
контрагента як 

Покупця 

1) вимагати від Продавця виконання своїх обов’язків; 

2) призупинити оплату та/або не оплачувати Базовий актив за наявності 
інформації від ПАТ «Укртрансгаз» про відсутність Базового активу в 
газотранспортній системі; 

3) стягнути з Продавця штраф у розмірі 20 % (двадцяти відстотків) від ціни 
Базового активу за кожне порушене зобов’язання Продавцем, а також за 
кожен випадок невиконання зобов’язань Продавцем. 

14. Спосіб виконання   
зобов'язань   за   
форвардним   
контрактом 

1. Підписання Договору купівлі-продажу та  
2. Поставка і оплата Базового активу  

15. Мінімально 
допустима зміна 
ціни форвардного 
контракту (тік) 

1 грн за 1000 кубічних метрів газу 

14. Відповідальність 
Продавця 

Продавець несе відповідальність за неналежне виконання прийнятих 
зобов‘язань в порядку, встановленому чинним законодавством України. У разі 
недотримання строків поставки Базового активу, Продавець сплачує штраф у 
розмірі 20 % (двадцяти відстотків) від ціни Базового активу та пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від суми ціни Базового активу, який не 
поставлено (Сторони погодилися, що розмір грошового зобов’язання Продавця 
дорівнює Ціні Базового активу) за кожен день прострочки, але не більше 
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла з наступного дня за днем порушення. 
Продавець зобов’язується сплатити Центральному контрагенту як Покупцю 
штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від ціни Базового активу за кожне 
порушене зобов’язання та настання кожного випадку порушення зобов’язань 
відповідно до Регламенту  протягом одного робочого дня, наступного за днем 
порушення. 

16. Відповідальність 
Центрального 
контрагента як 
Покупця 

Центральний контрагент несе відповідальність за неналежне виконання 
прийнятих зобов‘язань в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

17. Порядок розгляду 
спорів 

Усі спори та розбіжності, що виникають між Продавцем, Центральним 
контрагентом як Покупцем підлягають врегулюванню шляхом переговорів 
згідно з Арбітражним кодексом Біржі. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди 
шляхом переговорів, то спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно з чинним 
законодавством України. 

18. Строк дії Цей Форвардний контракт набирає чинності із моменту його реєстрації Біржою 
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Контракту, 
термін виконання 

шляхом присвоєння номеру в СЕТ і залишається чинним до повного виконання 
зобов’язань Сторонами, але не пізніше моменту його анулювання Біржею.  

19. Комісійний збір 
Біржі 

Комісійний збір Біржі оплачується Покупцем відповідно до встановлених 
Регламентом вимог. 

20. Реквізити біржі  
 

Універсальна товарна біржа  «Контрактовий дім УМВБ» 

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1  
ЄДРПОУ 31813611 

МФО 300346  

ПАТ "Альфа - банк" м. Києві 
р/р 26503014421901 

св. пл. ПДВ № 38273368  
ІПН № 318136126565  
Засоби зв’язку:  
тел.: (044) 461-54-34  

факс: (044) 461-54-21 

e-mail: kaminsky@uice.com.ua 

21. Реквізити 
Продавця 

Вказані в заяві на акредитацію та реєстрацію брокера, що прийнята Біржею 

23. Реквізити 
Центрального 
контрагента 

ТОВ «Група «УМВБ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36471995 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 
п/р 26509014422001 

МФО 300346  
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1       
Генеральний директор О.Л.Гінзбург 

24. Підпис 
Центрального 
контрагента 

Центральний контрагент проставлянням підпису на заяві на акредитацію та 
реєстрацію брокера надає свою повну, цілковиту та безвідкличну згоду на 
підписання цього Форвардного контракту шляхом підписання заяви на 
акредитацію та реєстрацію брокера на умовах, що визначені в Реєстрі 
укладених біржових контрактів, Правил, Правил Біржової торгівлі, Регламенту , 
без жодних застережень. 

25. Підпис 
Центрального 
контрагента 

Центральний контрагент проставлянням підпису на заяві на акредитацію та 
реєстрацію брокера надає свою повну, цілковиту та безвідкличну згоду на 
підписання цього Форвардного контракту шляхом підписання заяви на 
акредитацію та реєстрацію брокера на умовах, що визначені в Реєстрі 
укладених біржових контрактів, Правил, Правил Біржової торгівлі, Регламенту, 
без жодних застережень 

26. Підпис Продавця Продавець проставлянням підпису на заяві на акредитацію та реєстрацію 
брокера та ЕЦП на заявці в СЕТ надає свою повну, цілковиту та безвідкличну 
згоду на підписання цього Форвардного контракту шляхом підписання заяви на 
акредитацію та реєстрацію брокера на умовах, що визначені в Реєстрі 
укладених біржових контрактів, Правил, Правил Біржової торгівлі, Регламенту, 
без жодних застережень. Якщо у Продавця відсутня можливість подати заявку з 
ЕЦП, то Продавець зобов’язаний протягом одного робочого дня після подання 
заявки в СЕТ без ЕЦП надати заявку з інформацією, ідентичною, поданій заявці 
в СЕТ без ЕЦП, при чому авторизація Учасника в СЕТ в такому випадку 
відбувається виключно по логіну і паролю Учасника (Продавець, Біржа і 
Центральний контрагент погодилися, що коректне введення логіна і пароля є 
електронним підписом Покупця, дійсність якого не може бути оскаржена), і 
Учасник приймає усі витрати і ризики, зокрема ризики, пов’язані з 
несанкціонованим доступом до Біржових торгів з використанням логіна і 
пароля Учасника. 

 

 


