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1.1.Даний регламент є невід'ємною частиною Договору щодо організації та проведення 

Біржових торгів 
 
1.2.Цей Регламент розроблений відповідно до чинного законодавства України. 

Цей Регламент визначає порядок проведення на Біржі публічних торгів у формі 

безперервного подвійного аукціону  продажу Товару шляхом подачі заявок на купівлю 

і заявок на продаж у відповідності до закону України "Про товарну біржу", 

Господарського кодексу України, Правил, Правил біржової торгівлі, інших 

Нормативних положень Біржі. 
 

ПРЕДМЕТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ 
1. Біржовий контракт, який укладається на умовах і в порядку, визначених цим 

Регламентом, являє собою двосторонню угоду за стандартною (типовою) формою, що 

засвідчує зобов'язання Продавця і Покупця укласти у строк та в порядку, визначениими 

цим Регламентом договір купівлі-продажу обягу Товару і по ціні, визначені у Витязі з 

Реєстру укладених біржових контрактів, наданого Біржею за результатами Біржових 

торгів. Умови договору купівлі-продажу Товару визначаються в Додатку 1 до цього 

Регламенту, а ціна і обсяг Товару – у Витязі з Реєстру укладених біржових контрактів. 
2. Біржа приймає на себе зобов’язання організувати та провести Біржові торги у вигляді 

безперервного двостороннього аукціону.  
3. Учасники біржових торгів, що уклали Біржові контракти зобов’язані сплатити Біржі 

Комісійний збір в порядку та розмірі, визначених цим Регламентом. 
4. Товар – публікується Біржою в Умовах торгів згідно додатку № 2 до цього Регламенту 

на підставі ресурсних довідок Продавців. 
 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ 
1. Усі бажаючі Продавці і Покупці зобов’язані пройти акредитацію відповідно до Правил 

біржової торгівлі. 
2. Усі бажаючі Продавці повинні отримати допуск до біржових торгів паливно-

мастильними матеріалами на Біржі відповідно до Правил, для чого додатково 

зобов’язані надати: 
1) ресурсну довідку про наявність обсягів Товару, заявленого до продажу, 
2) паспорт якості Товару. 

3. Усі бажаючі Покупці повинні отримати допуск до біржових торгів паливно-
мастильними матеріалами на Біржі, для чого додатково зобов’язані: 

1) сплатити Гарантійний внесок у розмірі 5 % (п’ять відсотків) від суми 

запланованого до купівлі Товару на поточний рахунок Біржі. 
4. Біржа приймає рішення про допуск Учасника до торгів в порядку і строки, 

передбачені Правилами, цим Регламентом та іншими Нормативними положеннями 

Біржі.  
5. Біржа допускає до торгів тільки тих Покупців і Продавців, які виконали вимоги 

Правил біржової торгівлі та цього Регламенту шляхом автоматичного надання 

можливості Продавцю і Покупцю подавати заявки на купівлю і заявки на продаж в 

СЕТ.    
 

БІРЖОВІ ТОРГИ 
1.  Поданням заявки Учасник заявляє усім іншим Учасникам Біржових торгів, що він 

зобов’язується купити або продати в залежності від направленості заявки Товар по 

ціні, що вказана в його заявці та зареєстрована Біржею в СЕТ, яка розраховується 

наступним  чином: 
 
Ціна Товару з ПДВ = значення, вказане в полі Price 
Ціна в полі «Price» зазначається з ПДВ. 
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В полі «Кількість» зазначається кількість лотів, які Учасник погоджується купити 

або продати в залежності від направленості заявки. 
 
Розмір лоту Товару зазначається на Офіційному сайті Біржі по формі, визначеній в 

Додатку № 2 до цього Регламенту.  
 
Моментом укладення Біржового контракту між Продавцем і Покупцем є момент 

акцепту заявок протилежної направленості відповідно до умов, що в них викладені.  
  

2. В СЕТ формується Регістр укладених біржових контрактів, на підставі якого Біржа 

формує Реєстр укладених Біржових контрактів та надає Учасникам Витяг з Реєстру 

укладених біржових контрактів: 
 

Продавець Покупець Тип договору 

купівлі-продажу 
Кількість 
лотів 

Ціна за 

лот 
Валюта час Номер Біржового 

контракту 
Номер 

заявки 

         

 

3. Біржа надає Продавцям і Покупцям, які уклали Біржовий(і) контракт(и), скан Витягу з 

Реєстру укладених біржових контрактів протягом одного робочого дня з моменту 

укладення Біржового(их) контракту(ів) Учасниками в СЕТ на електронну пошту, 

вказану Учасником в заяві на акредитацію. Учасники та Біржа погодилися, що скан 

витягу з Реєстру укладених біржових контрактів має силу оригіналу до моменту 

обміну оригіналами в друкованому вигляді. Витяг з Реєстру укладених біржових 

контрактів та його скан не можуть бути визнані недійсними тільки через їх 

електронну форму. Електронне графічне зображення печатки Біржі та підпису 

уповноваженої особи на скані Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів 

вважається електронним підписом і печаткою Біржі. 
 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
1. Продавець зобов’язаний надіслати на електронну адресу покупця та Біржі, зазначену у 

Витязі з Реєстру укладених біржових контрактів, скан підписаного зі своєї сторони 

типового договору купівлі-продажу Товару, викладеного в Додатку № 1 до цього 

Регламенту протягом двох робочих днів з моменту отримання від Біржі скану Витягу з 

Реєстру укладених біржових контрактів. 
2. Покупець зобов’язаний направити скан підписаного зі своєї Сторони договору купівлі-

продажу Товару, який він отримав від Продавця на свою електронну адресу, зазначену 

ним в заяві на акредитацію, на електронну пошту Продавця та Біржі протягом двох 

робочих днів з моменту отримання від Продавця скану підписаного Продавцем 

договору купівлі-продажу Товару. 
3. Біржа направляє скан підписаного зі своєї сторони договору купівлі-продажу Товару 

на електронні адреси Продавця та Покупця. 
4. Учасники та Біржа погодилися, що скан договору купівлі-продажу Товару має силу 

оригіналу до моменту обміну оригіналами в друкованому вигляді. Договір купівлі-
продажу Товару та його скан не можуть бути визнані недійсними тільки через їх 

електронну форму. Електронне графічне зображення печаток, Продавця, Покупця, 
Біржі та підписів їх уповноважених осіб на скані договору купівлі-продажу Товару 
вважається електронним підписом і печаткою Продавця, Покупця та Біржі відповідно. 

5. Покупець зобов’язаний перерахувати забезпечення свого зобов’язання здійснити 

100 % передоплати Товару у розмірі 100 % вартості Товару, зазначеного в Договорі 

купівлі-продажу Товару,  на поточний рахунок Біржі. 
6. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Товар по кількості та якості,  в строк та на 

умовах, викладених в Договорі купівлі-продажу товару за формою, викладеною в 

Додатку № 1 до цього Регламенту та підписаного Покупцем, Продавцем і Біржою. 
7. Покупець зобов’язаний надіслати Біржі скан акту прийому-передачі Товару не 

пізніше, ніж на наступний робочий день після дати, коли мала відбутися передача 
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Товару згідно з Договором купівлі-продажу Товару. Якщо Покупець не виконав це 

зобов’язання та не надав обгрунтовані зауваження до кількості та якості Товару 
відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, 

відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, 

затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 

року N 281/171/578/155 (надалі – «Інструкція 271»), та Інструкції з контролювання 

якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої 

Наказом Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 4 червня 2007 року N 

271/121 (надалі – «Інструкція 281»), то Покупець, Продавець і Біржа вважають, що 

Покупець отримав Товар належної якості та кількості та не має жодних претензій 

щодо Товару. 
8. Біржа перераховує кошти, отримані від Покупця в якості забезпечення зобов’язання 

Покупця здійснити 100 % оплату Товару у розмірі 100 % вартості Товару, зазначеного 

в Договорі купівлі-продажу Товару, Продавцю в якості оплати за Товар після 

отримання акту прийому-передачі Товару (скану Акту прийому-передачі Товару) або 

спливу строку для надання акту прийому-передачі Товару Покупцем, якщо від 

Покупця не надійшло обгрунтованих зауважень щодо кількості та якості Товару. 
 

 ОПЛАТА ПОСЛУГ БІРЖІ 
1. Комісійний збір Біржі оплачується Учасниками за кожний укладений Біржовий 

контракт. 
2. Комісійний збір Біржі за укладення Біржового контракту з Покупця і з Продавця 

складає 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотків) з ПДВ від ціни укладеного 

Біржового контракту. Сума комісійного збору Біржі зазначається Біржею у Витязі з 

Реєстру укладених біржових контрактів. 
3. З Покупця комісійний збір Біржі утримується Біржею з гарантійного внеску 

Покупця після укладення біржового контракту в СЕТ. 
4. Продавець зобов’язаний сплатити комісійний збір Біржі, який вказаний у Витязі з 

Реєстру укладених біржових контрактів протягом двох робочих днів з моменту 

отримання Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів (скану Витягу з 

Реєстру укладених біржових контрактів).  
5. Якщо Продавець на здійснює оплату комісійного збору Біржі у зазначений вище 

строк, то Біржа утримує комісійний збір Біржі шляхом вирахування комісійного 

збору Біржі з суми оплати, яка надіслана Покупцем на рахунок Біржі  та 

перераховує Продавцю суму оплати за Товар, зменшену на суму комісійного збору 

Біржі, що вважається Сторонами зарахуванням зустрічних вимог, на що Продавець 

надав свою згоду (показав волевиявлення) шляхом подання заяви на акредитацію.  
 

ПОРУШЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
Випадком порушення зобов’язань є: 

(1) Непідписання договору купівлі-продажу Товару  
- Продавцем, що тягне за собою накладення на Продавця штрафу у розмірі 20 

(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу Товару, який повинен 

підписати Продавець на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів, 

наданого Біржею. Продавець зобов’язується сплатити такий штраф на користь 

Біржі протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав підписати договір 

купівлі-продажу Товару; 
- Покупцем, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20 

(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу Товару, який повинен 

підписати Покупець на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів, 

наданого Біржею. Покупець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі 
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протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав підписати договір купівлі-
продажу Товару. Біржа має право утримати такий штраф з Покупця шляхом 

вирахування суми нарахованого штрафу з гарантійного внеску Покупця. В цьому 

випадку Біржа не повертає Гарантійний внесок Покупця Покупцю,  а перераховує 

його Продавцю за вирахуванням комісійного збору Біржі; 
(2) Порушення зобов’язання Покупцем або Продавцем здійснити оплату Гарантійного 

внеску в розмірі, визначеному в цьому Регламенті, що матиме наслідком недопуск 

Покупця або Продавця до Біржових торгів; 
(3) Порушення зобов’язання Покупцем  

- виконати п. 5 Розділу «Виконання зобов’язань і порядок розрахунків» цього 

Регламенту, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20 

(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу природного газу. Покупець 

зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом наступного 

робочого дня з дати, коли він мав здійснити оплату Товару. Біржа має право 

утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу 

з гарантійного внеску Покупця.  Біржа має право в односторонньому порядку 

відмовитися від виконання своїх зобовязань за Договором купівлі-продажу Товару  
та розірвати договір купівлі-продажу Товару в односторонньому порядку. В цьому 

випадку Біржа не повертає Гарантійний внесок Покупця Покупцю, а перераховує 

його Продавцю за вирахуванням комісійного збору Біржі; 
 

(4) Порушення зобов’язання Продавцем:  
- передати Покупцю Товар належної кількості та якості, що тягне за собою 

накладення на Продавця штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми 

договору купівлі-продажу Товару. Продавець зобов’язується сплатити такий штраф 

на користь Біржі  протягом наступного робочого дня з дати, коли він порушив свої 

зобов’язаня. Біржа має право в односторонньому порядку відмовитися від 

виконання своїх зобовязань за Договором купівлі-продажу Товару та розірвати 

договір в односторонньому порядку.  
 

 
РІЗНЕ 

1. Склад послуг, умови та порядок їх надання, а також інші права та обов'язки сторін 

цього Договору, пов'язані з проведенням Біржових торгів, встановлюються 

Правилами, Правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми документами 

Біржі, Договором про надання послуг з організації та проведення Біржових торгів. 
2. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, Правила 

біржової торгівлі, правила торгів та інші внутрішні документи Біржі у 

встановленому нею порядку. 
3. Усі Клієнти, Учасники приєднуються до цього Регламенту шляхом підписання 

заяви про акредитацію та реєстрацію брокера. Біржа публікує Регламент на своєму 

Офіційному сайті та надає засвідчену копію Регламенту на вимогу Учасників, що 

пройшли акредитацію. 
4. Усі Клієнти Біржі мають право в односторонньому порядку розірвати Договір 

щодо організації та проведення Біржових торгів до моменту укладення першого 

Біржового контракту та при умові відсутності заявок на купівлю і заявок на продаж 

в СЕТ,  шляхом направлення письмового повідомлення Біржі про розірвання 

Договору щодо організації та проведення Біржових торгів. 
5. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент за 2 

(два) робочі дні до моменту набуття чинності такими змінами шляхом розміщення 

Регламенту зі змінами на своєму Офіційному сайті. Учасники можуть відмовитися 
від умов Регламенту зі змінами, якщо заявили про це письмово до моменту набуття 

чинності Регламентом зі змінами. Учасник погоджується з новими умовами 



Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»____________________________ 
 

Регламенту зі змінами, якщо не подав заяви про свою незгоду із запропонованими 

новими умовами Регламенту зі змінами 
 

РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  
 
БІРЖА: 
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  
Виконавчий директор А.А. Камінский 
 
 
Додаток 1 до 
Регламенту № 1торгів паливно-мастильними матеріалами 
А) Форма типового договору купівлі-продажу Товару 

 
 

Додаток 2 до 
Регламенту № 1торгів паливно-мастильними матеріалами 

 
Умови торгів паливно-мастильними матеріалами* 

Товар, якість  
Характеристики товару згідно паспортів якості, наданих продавцями 

(Біржа вносить дані після подачі документів від 

першого продавця) 
__________________________ 
_____________________________ 
 

Кількість товару в 1 (одному) лоті 1 (одна) тона 
Торговий період  
Назва лоту в СЕТ DT-(MISTO)-(BAZYS POSTAVKY) 
Базис поставки Зазначається в назві лоту 
 
*Публікується Біржою на Офіційному сайті не менш ніж за 2 (два) робочі дні до набуття чинності 

новими Умовами торгів паливно-мастильними матеріалами 
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