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РЕГЛАМЕНТ  

електронних біржових торгів з продажу вугільної продукції на  

Українській універсальній біржі 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Регламент електронних біржових торгів з продажу вугільної продукції на Українській 
універсальній біржі (надалі - Регламент) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі на 
Українській універсальній біржі (надалі - Правила), внутрішніх документів та Статуту Української 
універсальної біржі (надалі - Біржа) та чинного законодавства України.  
1.2. Для цілей Регламенту під найменуванням товару, при укладенні та виконанні біржових 
контрактів, мається на увазі найменування вугільної продукції, її якісні та кількісні показники.  
1.3. Даний Регламент встановлює особливості електронної біржової торгівлі, порядок 
підготовки, проведення електронних біржових торгів, оформлення їх результатів та 
відповідальність за порушення Регламенту, повністю визнається учасниками електронних 
біржових торгів і є обов'язковим для виконання.   
1.4. Порушення учасниками електронних біржових торгів даного Регламенту несе за собою 
відповідальність, передбачену цим Регламентом, Правилами Біржі та чинним законодавством 
України.  
1.5. Відповідно до цього Регламенту Біржа забезпечує всім учасникам електронних біржових 
торгів з продажу вугільної продукції рівні можливості з укладання угод, а також інформування 
про результати торгів.  
1.6. Робота електронної торгової системи Біржі (надалі - ЕТС Біржі) налагоджена українською 
мовою.   
 

2. Основні терміни 
 

Базові показники якості  - фізичні та хімічні показники якості вугільної продукції, прийняті 

як вихідні при оцінюванні якості та встановленні ціни вугільної 

продукції на момент укладання біржового контракту. 

Біржовий контракт - угода, укладена на біржових торгах учасниками біржових 

торгів від свого імені або за дорученням третіх осіб, на купівлю-

продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на Біржі, 

та зареєстрована на Біржі в установленому законодавством та 

Біржею порядку. 

Біржовий товар - будь-який не вилучений з обігу предмет господарського 

обороту, допущений Біржею до електронних біржових торгів з 

продажу вугільної продукції у відповідності до Правил та 

Регламенту. 

Виконаний лот - лот, який в процесі проведення електронних біржових торгів 

було задоволено.  

Граничні показники якості - фізичні та хімічні показники якості вугільної продукції, в межах 

яких повинні знаходитись фактичні показники якості.   

Гарантійне забезпечення - грошові кошти (в тому числі гарантійний внесок), що вносяться 

на розрахунковий рахунок Біржі, банківська гарантія, 

гарантійний лист або інші види забезпечення, визначені чинним 
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законодавством, що надаються Біржі учасниками біржових 

торгів або їх клієнтами для участі у торгах та гарантування 

укладання біржового контракту, розмір якого встановлюється 

чинним законодавством або Біржею. 

Електронні біржові торги - процедура здійснення електронних біржових торгів в ЕТС 

Біржі, які організовує та проводить Біржа відповідно до Правил 

та цього Регламенту та за результатами яких  учасникам 

біржових торгів надаються електронні документи з 

дотриманням вимог законодавства України, що регулює обіг 

електронних документів та використання електронного 

цифрового підпису (надалі - ЕЦП). 

Заявка на продаж - електронний документ оформлений у відповідності до вимог 

законодавства України, що регулює обіг електронних 

документів та використання ЕЦП, анонімний та оформлений за 

встановленою Біржею формою, поданий учасником 

електронних біржових торгів та підписаний за допомогою ЕЦП, 

що містить безумовну комерційну пропозицію на продаж 

товару та укладання біржового контракту згідно з умовами 

поданої заявки відповідно до цього Регламенту та Правил. 

Заявка на купівлю - електронний документ оформлений у відповідності до вимог 

законодавства України, що регулює обіг електронних 

документів та використання ЕЦП, анонімний та оформлений за 

встановленою Біржею формою, поданий учасником 

електронних біржових торгів та підписаний за допомогою ЕЦП, 

що містить безумовну комерційну пропозицію на купівлю 

товару та укладання біржового контракту згідно з умовами 

поданої заявки відповідно до цього Регламенту та Правил. 

Крок ціни - величина, на яку змінюється (знижується/збільшується) ціна 1 

метричної тонни вугільної продукції під час проведення 

електронних біржових торгів. Розмір кроку ціни  встановлюється 

Біржовим комітетом. 

Лот - партія біржового товару, виставлена на продаж (заявка на 
продаж) або купівлю (заявка на купівлю). Розмір лоту 
зазначається із дотриманням кратності до мінімального 
розміру лоту. Мінімальний розмір лоту, що вказується у заявці, 
складає 1 (одна) метрична тонна. Максимальний розмір лоту у 
заявці не обмежується.   

Період очікування кращої 

пропозиції 

- зворотній відлік часу від моменту подачі пропозиції 
учасником електронних біржових торгів до фіксації укладання 
біржового контракту ЕТС Біржі, протягом якого іншими 
учасниками біржових торгів можуть надаватись кращі цінові 
пропозиції.   

Сторони Біржового 

контракту 

- учасники біржових торгів (учасник-продавець та учасник-

покупець), що за результатами електронних біржових торгів 

уклали біржовий контракт. 

Учасники біржових торгів - члени Біржі, які отримали право укладати біржові контракти в 
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ЕТС Біржі. 

Фактичні показники якості - фізичні та хімічні показники вугільної продукції, що 

визначаються шляхом хімічного аналізу проб після факту 

приймання вугільної продукції за кількістю та якістю згідно з 

умовами біржового контракту. 

Форс-мажорні обставини - непередбачені та непереборні події, що відбуваються 

незалежно від бажання та знаходяться поза контролем Біржі, 

учасників біржових торгів та/або їх клієнтів та носять 

непередбачуваний і невідворотний характер. 

* Терміни, не визначені в даному Регламенті, розуміються в значеннях, встановлених чинними 
нормативно-правовими актами України, а також Правилами.  
 

3. Особливості  використання електронної торгової системи 
 

3.1. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи 
у ЕТС Біржі необхідне виконання мінімальних вимог до апаратного, програмного забезпечення 
та до каналу Інтернет, визначених на сайті Біржі (www.uub.com.ua).  
3.2. Система криптографічного захисту інформації, що забезпечує розмежування доступу, 
шифрування, контроль цілісності й електронний підпис, є достатнім захистом від 
несанкціонованого доступу, підтвердження авторства і достовірності інформації, що міститься в 
електронних документах.   
3.3. Електронні документи, що використовуються в документообігу між Біржею і учасником 
електронних біржових торгів, підписані власником ЕЦП, підготовлені і передані з 
використанням ЕТС Біржі відповідно до процедур захисту інформації, зберігаються у вигляді 
запису в базі даних ЕТС Біржі або витягнуті з неї у вигляді окремого файлу, і документи на 
паперовому носії, підписані уповноваженими особами непостійного члена Біржі власноруч, і 
завірені відбитком печатки учасника біржових торгів, юридично еквівалентні між собою та 
мають рівну юридичну силу.  
3.4. Учаснику електронних біржових торгів забороняється: 
- допускати до автоматизованого робочого місця не акредитованих на Біржі осіб в якості 
брокерів; 
- розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з 
роботою програмно-технічного комплексу, що становить комерційну таємницю; 
- здійснювати дії спрямовані: 
- на отримання відомостей з ЕТС Біржі, що не пов'язані безпосередньо з учасником 
електронних біржових торгів; 
- на підключення до ЕТС Біржі з використанням чужого логіну та паролю або методом підбору 
чужого логіну та паролю; 
- на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в 
середовище операційної системи бізнес-серверів ЕТС Біржі; 
- на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Біржі 
(злом, атака тощо) або на дискредитацію Біржі 
- здійснювати інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ЕТС Біржі.   
3.5. Учасник електронних біржових торгів повинен вживати заходів щодо запобігання 
обставин, які можуть перешкоджати  функціонуванню програмно-технічного комплексу, таких 
як забезпечення надійного антивірусного захисту робочого місця та втручання в роботу 
системи сторонніх осіб з робочого місця учасника електронних біржових торгів, негайно 
повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати  функціонуванню ЕТС 
Біржі.  
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3.6. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів 
до ЕТС Біржі або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника електронних 
біржових торгів з доступу до ЕТС Біржі у випадку порушення учасником електронних біржових 
торгів Правил, Регламенту, умов Договору оренди біржового місця, в разі ЕТС Біржі виявлення 
спроб несанкціонованого доступу з боку учасника електронних біржових торгів до ЕТС Біржі, а 
також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню Біржі. Відновлення 
технічного доступу учасника електронних біржових торгів до ЕТС Біржі здійснюється тільки 
після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв, у разі, коли 
призупинення доступу до ЕТС Біржі стало наслідком таких збоїв.  
3.7. Призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів до ЕТС Біржі з 
моменту призупинення членства Користувача на Біржі або зупинення його права на участь в 
електронних біржових торгах як учасника біржових торгів на Біржі.   
 
4. Порядок виставлення вугільної продукції на електронні біржові торги. Подача заявок 

на продаж та купівлю вугільної продукції 
 

4.1. До участі в електронних біржових торгах з продажу вугільної продукції в якості учасника-
продавця/покупця допускаються юридичні особи та фізичні особи-підприємці, акредитовані 
Біржею відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць на Українській 
універсальній біржі як непостійні члени Біржі (брокерські контори) та постійні члени Біржі, 
прийняті у члени відповідно до Статуту Біржі за умови дотримання кваліфікаційних вимог до 
учасників біржових торгів.   
Біржовим комітетом може бути прийняте рішення про застосування до учасників-продавців 
додаткових кваліфікаційних вимог. У такому випадку, до участі в електронних біржових торгах з 
продажу вугільної продукції в якості учасника-продавця допускаються юридичні особи та 
фізичні особи-підприємці, акредитовані Біржею відповідно до Положення про надання в 
оренду біржових місць на Українській універсальній біржі як непостійні члени Біржі (брокерські 
контори) та постійні члени Біржі, прийняті у члени відповідно до Статуту Біржі за умови 
дотримання кваліфікаційних вимог до учасників біржових торгів та за умови подання до відділу 
торгів Біржі для підтвердження походження вугільної продукції, що виставляється на продаж 
належним чином  завірених копії наступних документів:  
Вуглевидобувні підприємства:  
- Дозвіл на використання надр, виданий Державною службою геології та надр України. - 
Акт про надання гірничого відводу, виданий Державною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України.   
- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, виданий Державною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України.   
- Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданий Технічним 
комітетом України з стандартизації ТК-92.  
-  Технічні умови на пропоновану марку вугілля.  
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність технічних 
умов вимогам чинного санітарного законодавства.  
- Договір на переробку вугільної продукції (не обов’язково).  
Посередницькі підприємства:  
- Ланцюжок договорів про придбання вугільної продукції до договору про придбання 
вугільної продукції у вуглевидобувного підприємства (виробника).  
- Дистриб’юторський (дилерський) договір.     
- Договір на оренду земельної ділянки, на території якого знаходиться вугільна продукція 
(не обов’язково).  
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- Дозвіл на використання надр, виданий Державною службою геології та надр України 
вуглевидобувному підприємству (виробнику).  
- Акт про надання гірничого відводу, виданий Державною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України вуглевидобувному підприємству (виробнику).   
- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, виданий Державною службою гірничого нагляду та 
промислової безпеки України вуглевидобувному підприємству (виробнику).   
- Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданий Технічним 
комітетом України з стандартизації ТК-92 вуглевидобувному підприємству (виробнику).  
- Технічні умови на пропоновану марку вугілля вуглевидобувного підприємства 
(виробника).   
-  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність технічних 
умов вимогам чинного санітарного законодавства вуглевидобувного підприємства 
(виробника).  
- Договір на переробку вугільної продукції (не обов’язково).  
4.2. Непостійні члени Біржі приймають участь в електронних біржових торгах через свого 
представника (брокера). Кількість брокерів кожної брокерської контори не обмежена. 
Постійний член Біржі має право приймати участь у біржових торгах сам або через свого 
представника (брокера). Учасник електронних біржових торгів несе відповідальність за 
помилки, здійснені його брокером при формуванні та/або подачі та/або знятті та/або зміні 
параметрів заявок, включаючи помилки, здійснені через незнання, недосвідченість, а також з 
будь-яких інших причин. Помилково сформовані та/або подані заявки беруть участь в 
електронних біржових торгах на загальних підставах у відповідності з цими Регламентом.  
4.3. Електронні біржові торги проводяться кожного робочого дня відповідно до 
законодавства України, якщо інше не визначено Біржовим комітетом. В ЕТС Біржі наперед 
створюються робочі сесії на тридцять наступних робочих днів.  
4.4. Процес електронних біржових торгів в ЕТС Біржі поділяється на періоди:   
- період подачі заявок починається з моменту створення (відкриття) робочої сесії та 
триває до 17 годин 00 хвилин торгового дня, що передує торговій сесії на яку подається заявка 
на продаж та/або купівлю;  
- період торгів починається об 11 годині 00 хвилин торгового дня та закінчується о 15 
годині 00 хвилин торгового дня;   
- період підписання біржових контрактів за допомогою ЕЦП починається о 15 годині 00 
хвилин торгового дня та закінчується о 16 годині 00 хвилин торгового дня.   
4.5. Біржовий комітет може прийняти рішення про забезпечення заявок гарантійним 
забезпеченням. У випадку, якщо Біржовим комітетом було прийняте рішення про внесення 
гарантійного забезпечення, то гарантійне забезпечення для участі в електронних біржових 
торгах вугільною продукцією та гарантування укладання біржового контракту вноситься 
учасниками електронних біржових торгів на розрахунковий рахунок Біржі у вигляді грошових 
коштів. Особливості внесення гарантійного забезпечення у вигляді інших форм забезпечення 
встановлюються окремими рішеннями Біржового комітету.   
4.6. У випадку внесення гарантійного забезпечення у вигляді грошових коштів, учасники 
електронних біржових торгів для участі в електронних біржових торгах та гарантування 
укладання біржового контракту вносять гарантійне забезпечення на розрахунковий рахунок 
Біржі до 18 годин 00 хвилин робочого дня,  що передує торговій сесії в якій бажає брати участь 
учасник електронних біржових торгів, на підставі рахунків, що формуються у ЕТС Біржі після 
заповнення та підписання за допомогою ЕЦП заявок у розмірі:   
- Учасники-продавці – 1% (один відсоток) від загальної вартості виставлених на продаж лотів, 
нарахований сумарним підсумком по всім виставленим учасником-продавцем заявкам на 
продаж.  
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- Учасники-покупці –  1% (один відсоток) від загальної вартості виставлених на купівлю лотів яка 
розраховується як добуток кількості вугільної продукції у заявці учасника-покупця та 
середньозваженої котирувальної ціни попередньої торгової сесії однієї метричної тони 
вугільної продукції аналогічної марки вказаній у заявці учасника-покупця. Якщо на протязі 
трьох торгових сесій не визначалась середньозважена котирувальна ціна по даній марці 
вугільної продукції або торгова сесія відбувається вперше, то гарантійне забезпечення 
учасниками-покупцями вноситься у розмірі 1 (одна) грн. за кожну метричну тонну вугільної 
продукції виставленої по всім заявках учасника-покупця.  
4.7. Біржовий комітет може приймати рішення про затвердження періодів, на протязі яких 
гарантійні забезпечення учасниками електронних біржових торгів не вносяться та не 
надаються.   
4.8. Порядок подачі заявок.   
4.8.1. Учасник електронної біржової торгівлі може подати необмежену кількість заявок на 
продаж та купівлю. Кожній заявці в ЕТС Біржі присвоюється унікальний номер. Учасники-
продавці можуть подати заявку на продаж тільки за умови виконання п. 4.1. цього Регламенту.   
4.8.2. Вугільна продукція (далі - товар) виставляється на електронні біржові торги у вигляді 
лотів. Лот об'єднує однорідні та взаємозамінні товари за видом товару, відповідно до 
встановлених стандартів та технічних нормативно-правових актів у галузі технічного 
нормування та стандартизації, а також за вартістю і умовами поставки.   
4.8.3. Для подачі заявки учасник електронних біржових торгів має здійснити вхід до ЕТС Біржі 
в період подачі заявок, використовуючи свій особистий логін та пароль, та вибрати торгову 
сесію в якій він бажає брати участь.   
4.8.4. Виставлення заявки на електронні біржові торги відбувається шляхом подачі учасником 
заявки на продаж або купівлю у ЕТС Біржі (заповнюючи її електронну форму) та внесення 
гарантійного забезпечення згідно п. 4.6. Регламенту. У заявці учасник вказує  ціну біржового 
товару за 1 тону, яку встановлює самостійно. Ціна біржового товару встановлюється в 
національній валюті України за одну метричну тонну біржового товару з точністю до гривень з 
урахуванням податку на додану вартість для платників податку на додану вартість. Стартова 
ціна заявки встановлюється на основі базових показників якості товару.   
4.8.5. Якість (показники якості) товару, що виставляється на електронні біржові торги та 
підлягає поставці (передачі) згідно з умовами електронної заявки на продаж, повинна 
відповідати Специфікації (якщо товар відноситься до категорії енергетичного вугілля), ДСТУ, 
Технічним умовам (при наявності), що встановлені для відповідного виробника товару, а також 
не повинна перевищувати граничні показники якості.  
4.8.6. Введена в ЕТС Біржі, але не підписана за допомогою ЕЦП заявка, відображається в ЕТС 
Біржі, та доступна для перегляду іншим учасникам по всім характеристикам товару окрім ціни. 
Така заявка у будь який момент періоду подачі заявок  може буде відредагована або видалена.   
4.8.7. Введена в ЕТС Біржі заявка до закінчення періоду подачі заявок має бути підписана за 
допомогою ЕЦП. Після підписання поданих заявок за допомогою ЕЦП в ЕТС Біржі формуються 
рахунки на внесення гарантійного забезпечення, у випадку його внесення грошовими коштами.   
4.8.8. Після закінчення періоду, відведеного на внесення гарантійного забезпечення, 
адміністратор ЕТС Біржі здійснює перевірку поданих заявок на забезпечення заявок 
гарантійним забезпеченням.   
4.8.9.  У разі виявлення порушень при подачі заявки відповідно до п. 4.8.9., адміністратор ЕТС 
Біржі знімає дану заявку, в обов’язковому порядку повідомивши про це учасника, чию заявку 
на продаж було знято.    
4.8.10.   На основі виставлених заявок на продаж та купівлю (підписаних за допомогою ЕЦП) 
формується біржовий бюлетень на дані електронні біржові торги та оприлюднюється на сайті 
Біржі. Біржовий бюлетень оновлюється щоденно до початку періоду торгів.   
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4.8.11.   Підписана за допомогою ЕЦП та допущена адміністратором ЕТС Біржі заявка 
відображається в ЕТС Біржі в періоді торгів у вигляді лотів.  
4.9. Порядок відкликання (зняття) заявок.   
4.9.1. Заявки на продаж/купівлю учасників біржових торгів можуть бути відкликані (зняті):  
4.9.1.1. До моменту підписання заявки учасником за допомогою ЕЦП — самостійно у  ЕТС 
Біржі. У такому випадку гарантійне забезпечення учасниками не вноситься.   
4.9.1.2. До моменту початку періоду торгів - у випадку виникнення обставин 
непереборної сили та/або форс-мажорних обставин - за письмовою заявою адміністратору ЕТС 
Біржі від учасника біржових торгів з підписом керівника та печаткою з обґрунтуванням причини 
зняття заявки та письмовим підтвердженням настання обставин непереборної сили та/або 
форс-мажорних обставин, будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною 
поштою) з подальшим пересиланням поштою цінним листом. У заявці має бути зазначено 
номери заявок, які потрібно зняти з зазначенням їх параметрів. Рішення про зняття 
(відкликання) заявок учасника біржових торгів розглядається і приймається Біржею. Учасник 
повідомляється про зняття його заявки адміністратором ЕТС Біржі будь-яким зручним 
способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою). Рішення про 
повернення гарантійного забезпечення учаснику приймає Біржовий комітет у строк, що не 
перевищує 1 (один) робочий день від дати отримання  заяви. Гарантійне забезпечення 
повертається в термін 1 (один) банківський день від дати прийняття рішення Біржовим 
комітетом про повернення гарантійного забезпечення.   
 

5. Порядок проведення торгової сесії 
 

5.1. Якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету, електронні біржові торги 
відбуваються кожного робочого дня відповідно до законодавства України. Електронні біржові 
торги розпочинаються об 11 годині 00 хвилин в ЕТС Біржі у мережі Інтернет з віддаленим 
доступом та закінчуються о 16 годині 00 хвилин підписанням біржових контрактів. Для участі в 
торгах учасники мають здійснити вхід до ЕТС Біржі, використовуючи свій особистий логін та 
пароль.   
5.2. У випадку, якщо на торговий або перед торговий день припадає святковий (вихідний) день, 
то закінчення періоду прийому заявок, а також торговий день затверджується відповідно до 
графіку, визначеного Біржею та розміщеного в списку торгів в ЕТС Біржі.  
5.3. Учасник електронних біржових торгів, який під час торгової сесії тимчасово залишає своє 
автоматизоване робоче місце, зобов'язаний вийти з ЕТС Біржі. В іншому випадку він несе повну 
відповідальність за всі дії, вчинені від його імені в ЕТС Біржі за цей період.  
5.4. Електронні біржові торги проводяться по всіх лотах одночасно.   
5.5. Крок ціни становить 1 (одна) гривня в т.ч. ПДВ за 1 (одну) метричну тонну. Електронні 
біржові торги проходять як на підвищення, так і пониження ціни.   
5.6. Протягом періоду торгів учасники можуть здійснювати купівлю та продаж лотів відповідно 
своїм лотам (найменуванням товару (марки) та обсягу товару в лоті), у межах внесеного ними 
гарантійного забезпечення.   
5.7. Протягом періоду торгів учасниками-покупцями подаються пропозиції про готовність 
купівлі конкретного лота на умовах учасника-продавця. Для заняття лідируючого положення по 
лоту (встановлення максимальної ціни попиту по лоту на даний момент), на купівлю якого вже 
подана заявка, учасник-покупець повинен протягом періоду очікування кращої пропозиції, що 
складає 10 хв. збільшити поточну ціну за одиницю товару по лоту на один або більше кроків 
ціни.  
5.8. Так само протягом періоду торгів учасниками-продавцями подаються пропозиції про 
готовність виконання конкретного лота на умовах учасника-покупця в межах власних лотів на 
продаж. Для заняття лідируючого положення по лоту (встановлення мінімальної ціни по лоту 
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на даний момент), на виконання якого вже подана заявка, учасник-продавець повинен 
протягом періоду очікування кращої пропозиції, що складає 10 хв. зменшити поточну ціну за 
одиницю товару по лоту на один або більше кроків ціни.   
5.9. Учасник в період торгів може коригувати свої параметри (обсяг лоту ,за винятком 
збільшення, ціна за 1 (одну) метричну тонну, а також розмір знижок та надбавок за кожен 
відсоток відхилення та межі діапазону відхилення за показниками зольності та вологості) своїх 
невиконаних лотів.    
5.10. Учасник-продавець/покупець в періоді торгів на основі лотів учасників 
покупців/продавців може подавати їм зустрічні заявки, сформовані шляхом корекції 
параметрів лоту учасника-покупця/продавця (обсягу лоту ,за винятком збільшення, ціни за 1 
(одну) метричну тонну товару, розмір знижок та надбавок за кожен відсоток відхилення та 
межі діапазону відхилення за показниками зольності та вологості).   
5.11. Учасник-покупець/продавець аналізує подані зустрічні заявки учасників 
продавців/покупців та приймає рішення про їх прийняття. У випадку прийняття зустрічної 
заявки учасником-продавцем, починається відлік часу періоду очікування кращої пропозиції, 
протягом якого інші учасники-покупці мають змогу збільшити поточну ціну за одиницю товару 
по лоту на один або більше кроків ціни за для заняття лідируючого положення по 
скоригованому лоту учасника-продавця. У випадку прийняття зустрічної заявки учасником 
покупцем починається відлік часу періоду очікування кращої пропозиції, протягом якого інші 
учасники-продавці мають змогу зменшити поточну ціну за одиницю товару по лоту на один або 
більше кроків ціни за для заняття лідируючого положення по скоригованому лоту учасника-
покупця.   
5.12. ЕТС Біржі фіксує факт укладання біржового контракту з тим учасником, чия пропозиція 
була лідируюча (краща за ціною або єдина) на момент завершення періоду очікування кращої 
пропозиції.  
5.13. Після завершення періоду торгів починається період підписання біржових контрактів. У 
ЕТС Біржі формуються протокол проведення електронних біржових торгів, біржовий контракт, 
рахунок на оплату біржового збору, які учасники-покупці та учасники продавці можуть 
продивитись і роздрукувати.   
5.14. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх 
зобов'язань учасниками електронних біржових торгів за цим Регламентом, що є наслідком 
наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправностей і відмов 
обладнання, збоїв і помилок програмного забезпечення, збоїв, несправностей і відказів систем 
зв'язку, енергопостачання, тощо учасників електронних біржових торгів.   
5.15. Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу 
по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів 
зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).  
5.16. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника електронних 
біржових торгів через розрив зв'язку між комп'ютером учасника та сервером Біржі.  
 

6. Укладання біржових контрактів 
 

6.1. Після факту укладення біржового контракту в ЕТС Біржі відображаються інформація щодо 
учасників електронних біржових торгів, що стали сторонами біржового контракту (продавець та 
покупець, далі – сторони, а кожна окремо - сторона). Дана інформація доступна тільки для 
сторін біржового контракту.   
6.2. Учасники електронних біржових торгів - сторони біржового контракту – можуть підписати 
біржові контракти за допомогою ЕЦП в період торгів, якщо в період торгів вони цього не 
зробили, то учасники електронних біржових торгів - сторони біржового контракту - зобов'язані 
підписати укладені біржові контракти в ЕТС Біржі за допомогою ЕЦП протягом періоду 
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підписання біржових контрактів. Підписаний учасниками біржових торгів біржовий контракт 
реєструється Біржею не пізніше наступного за укладанням біржового контракту (підписанням 
ЕЦП) дня.   
6.3. У випадку, якщо в учасника електронних біржових торгів виникли технічні складнощі з 
підписанням біржового контракту за допомогою ЕЦП, він телефонним зв’язком повідомляє 
адміністратора ЕТС Біржі про виникнення технічних проблем та протягом двох астрономічних 
годин після закінчення торгової сесії має відправити на електронну адресу адміністратора ЕТС 
Біржі завірену належним чином письмову заяву про продовження для даного учасника періоду 
підписання біржового контракту за допомогою ЕЦП. В такому разі термін підписання біржового 
контракту буде продовжено до 14 години 00 хвилин наступного робочого дня за днем 
проведення торгової сесії. У випадку, якщо така заява не надійшла і учасник не підписав 
біржовий контракт за допомогою ЕЦП, то вважається, що такий учасник відмовився від 
підписання біржового контракту.   
6.4. У випадку, якщо учасник електронних біржових торгів відмовляється від підписання 
біржового контракту за допомогою ЕЦП, він повинен до 14 години 00 хвилин наступного 
робочого дня за днем проведення торгової сесії надати на розгляд Біржового арбітражу заяву 
про відмову від підписання біржового контракту із зазначенням причин відмови, з наведенням 
фактів та документальним підтвердженням причини відмови, тобто того, що інша сторона 
біржового контракту не в змозі виконати свої зобов'язання за біржовим контрактом та/або 
надала недостовірну інформацію та/або не має відповідних документів та ліцензій, що 
підтверджують якість та походження товару, що являється предметом біржового контракту.  
Сканована копія підписаної уповноваженою особою та завіреної печаткою заявника заяви та 
додатки до неї надаються шляхом пересилання електронною поштою  на адресу  Біржового 
арбітражу з подальшим пересиланням її цінним листом з описом вкладень. Біржа в момент 
отримання заяви інформує будь-ким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, 
електронною поштою) іншу сторону біржового контракту про отримання такої заяви.    
 Біржовий арбітраж протягом 3 (трьох) робочих днів приймає рішення щодо сторони 
біржового контракту, яка відмовляється від її підписання в ЕТС Біржі за допомогою ЕЦП. У 
випадку позитивного рішення стороні, що подала заяву повертається гарантійне забезпечення 
протягом 1 (одного) банківського дня від дати прийняття рішення Біржовим арбітражем. До 
іншої сторони біржового контракту, якщо було доведено, що дана сторона не в змозі виконати 
свої зобов'язання за біржовим контрактом та/або надала недостовірну інформацію, та/або не 
має документів та ліцензій, що підтверджують якість та походження товару, що являється 
предметом біржового контракту, можуть застосовуватися санкції, передбачені п. 18.4. Правил.   
 У випадку негативного рішення Біржового арбітражу, тобто у випадку, якщо сторона, що 
відмовилася від підписання біржового контракту в ЕТС Біржі за допомогою ЕЦП не надала 
об'єктивних доказів того, що друга сторона не в змозі виконати свої зобов'язання по біржовому 
контракту та/або надала недостовірну інформацію та/або не має документів та ліцензій, що 
підтверджують якість та походження товару, що являється предметом біржового контракту, 
тобто відмовилась від підписання біржового контракту у ЕТС Біржі за допомогою ЕЦП 
безпідставно, до сторони, яка відмовилася від підписання вчиненої угоди в ЕТС Біржі за 
допомогою ЕЦП застосовуються санкції, передбачені п. 18.6. Правил. При застосуванні до 
сторони, що відмовилась від підписання біржового контракту санкції про утримання 
гарантійного забезпечення, утримана сума гарантійного забезпечення розподіляється 
наступним чином: 70% (сімдесят відсотків) від суми утриманого гарантійного забезпечення 
направляється на рахунок другої сторони біржового контракту (постраждалій стороні), 30% 
(тридцять відсотків) утримується Біржею на покриття витрат на організацію і проведення торгів. 
При застосуванні до сторони, що відмовилась від підписання біржового контракту санкції про 
нарахування штрафу в розмірі до 5 (п’яти) штрафних ставок, сума штрафу розподіляється 
наступним чином: 70% (сімдесят відсотків) від суми штрафу направляється на рахунок другої 
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сторони біржового контракту (постраждалій стороні), 30% (тридцять відсотків) утримується 
Біржею на покриття витрат на організацію і проведення торгів.   
6.5. Протягом 1 (одного) банківського дня з моменту (дати) сплати на рахунок Біржі біржового 
(реєстраційного) збору, учаснику-продавцю та учаснику-покупцю – сторонам біржового 
контракту - перераховуються (повертаються) гарантійні забезпечення, що були внесені ними на 
рахунок Біржі у відповідності з п. 4.6. Регламенту. При поверненні гарантійного забезпечення 
не допускається перерахування коштів на рахунок третіх осіб.  
6.6. Порядок обміну документами.   
6.6.1. Біржовий контракт підписаний за допомогою ЕЦП має юридичну силу. На вимогу однієї із 
сторін біржового контракту, його текст підписується  уповноваженими особами і завіряється 
відбитками печатки брокера-продавця, брокера-покупця, продавця, покупця та Біржі - на 
паперовому носії. У такому разі застосовується наступний порядок обміну документами:  
6.6.1.1. Після підписання сторонами біржового контракту у ЕТС Біржі за допомогою ЕЦП 
покупець (переможець електронних біржових торгів) роздруковує біржовий контракт та 
протокол проведення електронних біржових торгів у трьох примірниках, підписує та завіряє 
печаткою та у строк, що не перевищує 1 (один) робочий день, відсилає поштою продавцю. 
Продавець підписує і завіряє печаткою та у строк, що не перевищує 1 (один) робочий день, 
відсилає поштою Біржі для підписання. Після підписання біржового контракту та протоколу 
проведення електронних біржових торгів Біржа відсилає по одному примірнику кожній із 
сторін у строк, що не перевищує 1 (один) робочий день. Надсилання документів проводиться 
поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про доставку або кур'єрською 
службою з описом вкладень.  
6.6.1.2. У випадку, якщо покупець і продавець є клієнтами брокерських контор, брокер-
покупець підписує і завіряє печаткою брокерської контори біржовий контракт, роздрукований у 
п’яти примірниках, та протокол проведення електронних біржових торгів, роздрукований в 
трьох примірниках, і в строк, що не перевищує 1 (один) робочий день відсилає поштою клієнту 
(покупцю), який в свою чергу підписує і завіряє печаткою примірники біржового контракту і в 
строк, що не перевищує 1 (один) робочий день, відсилає поштою пакет документів брокеру-
продавцю. Брокер-продавець підписує і завіряє печаткою брокерської контори примірники 
біржового контракту та протоколу проведення електронних біржових торгів і в строк, що не 
перевищує 1 (один) робочий день відсилає пакет документів поштою клієнту (продавцю), який 
в свою чергу підписує і завіряє печаткою примірники біржового контракту і в строк, що не 
перевищує 1 (один) робочий день, відсилає пакет документів поштою Біржі для підписання. 
Після підписання біржового контракту та протоколу проведення електронних біржових торгів 
Біржа відсилає по одному примірнику біржового контракту продавцю, покупцю, брокеру-
продавцю та брокеру-покупцю, та по одному примірнику протоколу проведення електронних 
біржових торгів брокеру-покупцю та брокеру продавцю у строк, що не перевищує 1 (один) 
робочий день. Надсилання документів проводиться поштою цінним листом з описом вкладень 
та повідомленням про доставку або кур'єрською службою з описом вкладень.    
6.6.1.3. У випадку, якщо покупець працює від свого імені, а продавець є клієнтом брокерської 
контори, покупець роздруковує, підписує та завіряє печаткою біржовий контракт у чотирьох 
примірниках та протокол проведення електронних біржових торгів в трьох примірниках, і в 
строк, що не перевищує 1 (один) робочий день відсилає поштою брокеру-продавцю. Брокер-
продавець підписує і завіряє печаткою брокерської контори примірники біржового контракту 
та протоколу проведення електронних біржових торгів і в строк, що не перевищує 1 (один) 
робочий день відсилає поштою клієнту (продавцю), який, в свою чергу, підписує і завіряє 
печаткою примірники біржового контракту і в строк, що не перевищує 1 (один) робочий день, 
відсилає поштою Біржі для підписання. Після підписання біржового контракту та протоколу 
проведення електронних біржових торгів Біржа відсилає по одному примірнику біржового 
контракту покупцю, продавцю та брокеру-продавцю та по одному примірнику протоколу 
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проведення електронних біржових торгів покупцю та брокеру продавцю у строк, що не 
перевищує 1 (один) робочий день. Надсилання документів проводиться поштою цінним 
листом з описом вкладень та повідомленням про доставку або кур'єрською службою з описом 
вкладень.    
6.6.1.4. У випадку, якщо продавець працює від свого імені, а покупець є клієнтом брокерської 
контори, брокер-покупець підписує і завіряє печаткою брокерської контори біржовий контракт 
роздрукований у чотирьох примірниках та протокол проведення електронних біржових торгів 
роздрукований в трьох примірниках і в строк, що не перевищує 1 (один) робочий день відсилає 
поштою клієнту (покупцю) який, в свою чергу, підписує і завіряє печаткою примірники 
біржового контракту і в строк, що не перевищує 1 (один) робочий день, відсилає поштою пакет 
документів продавцю. Продавець підписує і завіряє печаткою примірники біржового контракту 
та протокол проведення електронних біржових торгів і у строк, що не перевищує 1 (один) 
робочий день, відсилає поштою Біржі для підписання. Біржа відсилає по одному примірнику 
біржового контракту покупцю, продавцю та брокеру-покупцю, та по одному примірнику 
протоколу проведення електронних біржових торгів брокеру-покупцю та продавцю у строк, що 
не перевищує 1 (один) робочий день. Надсилання документів проводиться поштою цінним 
листом з описом вкладень та повідомленням про доставку або кур'єрською службою з описом 
вкладень.    
6.7. У випадку, якщо одна із сторін відмовився від підписання біржового контракту та 
протоколу проведення електронних біржових торгів у паперовому вигляді, згідно з п. 6.6. цього 
Регламенту, а інша сторона вимагає підписання біржового контракту та протоколу проведення 
електронних біржових торгів у паперовому вигляді, на сторону, що відмовилась від підписання 
накладаються санкції, згідно п. 18.6. Правил, в частині припинення допуску до участі у 
електронних біржових торгах з продажу вугільної продукції терміном від 30 до 90 календарних 
днів та нарахування штрафу в розмірі до 5 (п’яти) штрафних ставок. Нарахована сума штрафу 
розподіляється наступним чином: 70% (сімдесят відсотків) від суми штрафу направляється на 
рахунок другої сторони біржового контракту (постраждалій стороні) та 30% (тридцять відсотків) 
утримується Біржею на покриття витрат на організацію і проведення торгів.     
6.8. Біржовий контракт у формі електронного документу, підписаний за допомогою ЕЦП,  і 
біржовий контракт на паперовому носії, підписаний уповноваженими особами власноруч і 
завірений відбитками печатки, юридично еквівалентні між собою та мають рівну юридичну 
силу.  
 

7. Порядок поставки і проведення розрахунків 
 

7.1. Сторони біржового контракту сплачують на рахунок Біржі біржовий (реєстраційний) збір 
протягом 3 (трьох) банківських днів від дати підписання біржового контракту в ЕТС Біржі за 
допомогою ЕЦП у розмірі відповідно з Додатком № 1 до Правил, якщо інше не визначено 
рішенням Біржового комітету на основі рахунку на оплату біржового збору, сформованого в 
ЕТС Біржі.   
7.2. Днем виконання зобов'язань учасника торгів по оплаті біржового збору вважається день 
зарахування грошових коштів на рахунок Біржі. Несплата або неповна сплата учасником торгів 
біржового збору в установлений термін є підставою для застосування санкцій, передбачених п. 
18.7. Правил.   
7.3. Порядок поставки та приймання товару, умови проведення розрахунків по оплаті 
біржового товару, додаткова відповідальність сторін за невиконання умов біржового контракту 
визначається умовами біржового контракту. Типова форма біржового контракту 
оприлюднюється на сайті Біржі.  
7.4. Сторони мають право залучати незалежного біржового експерта до приймання товару по 
кількості та/або якості, особу якого сторони повинні письмово погодити між собою, проводити 



  12  

взаємні перевірки справності ваг, хімічних приладів, правильності відбору проб товару. При 
участі у прийманні товару за кількістю та/або якістю незалежного біржового експерта, дані про 
якість та/або кількість товару, що зазначені в складеному акті, приймаються до розрахунку 
беззаперечно обома сторонами.   
7.5. У разі невідповідності фактичних показників якості товару базовим показникам якості 
товару, сторони біржового контракту проводять розрахунки за товар з урахуванням знижок і 
доплат до ціни біржового контракту згідно із Протоколом проведення електронних біржових 
торгів в межах діапазону до граничних показників якості. У разі, якщо  фактичні показники 
якості товару перевищують граничні показники якості, учасник-покупець має право не 
приймати, не оплачувати і повернути такий товар згідно з умовами біржового контракту.  
7.6. Надалі Біржа не несе ніякої відповідальності за подальше виконання сторонами  своїх 
зобов’язань, передбачених біржовим контрактом. Жодна зі сторін не мають права вимагати 
участі Біржі як третьої сторони, позивача або відповідача, у випадках виникнення спорів між 
ними.  
7.7. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань сторонами, спори 
вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. У випадках, які 
не врегульовані умовами цього Регламенту, сторони керуються умовами біржового контракту, 
Цивільного кодексу України та діючим законодавством України.  
7.8. Учасникам електронних біржових торгів, що не реалізували свої лоти та/або не здійснили 
купівлю відповідно до своїх заявок на купівлю, Біржа повертає гарантійні забезпечення за 
вирахуванням платежів на банківське обслуговування протягом 1 (одного) банківського дня від 
дати проведення торгів.  
 

8. Інформування про результати торгів 
 

8.1. Інформування про результати електронних біржових торгів відбувається за результатами 
проведених електронних біржових торгів.  
8.2. Звіт про результати електронних біржових торгів є комерційною інформацією.  
8.3. Біржа оприлюднює результати електронних біржових торгів на своєму сайті у формі 
підсумкового бюлетеня.  
8.4. Особи, які отримали звіт про результати  електронних біржових торгів, не мають права 
оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу 
Біржі, продавця та покупця.  
8.5. Біржа подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію за 
результатами проведення електронних біржових торгів вугільною продукцією відповідно до 
визначених нормативно-правових актів. 


