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1. Зага.тlьнi положення

1.1. Цi Правила органiзацii та проведення елекгронних аукцiонiв з продажу маЙнц маЙнових

прав, забезпечення укJIадення, обiry та облiку деривЕIтивiв на УкраiЪськiй унiверсальнiй бiржi
(далi - Правила) прийнятi вiдповiдно до Господарського кодексу Украiни, Щивiльного кодексу

Украiни, Закону УкраiЪи <Про електроннi докуrr,rенти та електронний докуN{ентообiг>, Статуry
Укранськоi унiверсальноi бiржi, Правил бiржовоi торгiвлi на УкраiЪськiй унiверсальнiй бiржi
та е основним документом, який регламеЕтуе порядок органiзацii та проведення елекгронних

аукцiонiв з продажу майна, майнових прав, забезпечення укJIадеЕня, обiry та облiкУ

деривативiв на УкраiЪськiй унiверсальнiй бiржi (далi - Бiржi).

1.2. Цi Правила е обов'язковими для виконання BciMa rrасниками Системи, Бiржею та ix
представникЕlми.

1.3. Бiржа доводить Правила, змiни до них, iншу iнформачiю про свою дiяльнiсть, в тому числi
про прийнятi рiшення щодо 1^rасникiв аукцiонiв, до вiдома зацiкавлених осiб за допомогою

розмiщення TaKoi iнформацii на офiцiйному веб-сайтi Бiржi за адресою: https://uub.com.ua/

таlабо в iншi способи доведення iнформацii до зацiкавлених осiб у спосiб, що не суперечить

цим Правилам.

|.4. Електроннi аукчiони проводяться вiдкрито в Системi електронних торгiв i обiгу
деривативiв> (да.тli - СЕТОД), що розмiщена за посилчш{ням: https://derivative.uub.com.ua. Бiржа
забезпечуе вiдповiдно до цих Правил BciM 1"rасникам Системи piBHi можJIивостi з укладання
угод та одержання iнформацii про результати електронних ayKuioHiB.

1.5. Уся iнформацiя в СЕТО.Щ розмiщуеться украiнською мовою та у разi потреби англiйською
або iншими мовtlми, у випадках, коли використання букв украiЪського алфавiry (символiв)
призводить до спотворення TaKoi iнформачii. ВикористанЕя латинських та iнших символiв пiд
час написtlння слiв кирилицею не допускаеться.

t.6. Електроннi аукчiони проводяться з дотриманням таких загальних принципiв:
- aHoHiMHicTb (знеособлення) учасникiв аукцiонiв до моменту зilвершення перiоду торгiв, з

метою мiнiмiзацiТ ризику антиконкурентноi узгодженоi поведiнки мiж такими rlасникilп,{и
аукцiону;
- добросовiсна конкуренцiя;
- недискримiнацiя уrасникiв аукцiонiв;
- об'ективнiсть та неупередженiсть;
- запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

1.7. Порушення Правил тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену цими Правилами,
iншими нормативними докуI!{ентап{и Бiржi та законодавством Украiни.

Автоматизоване робоче
мiсце учасника Системи
Аукцiоне свiдоцтво

2. Термiни та визначенЕя

робоче мiсце Користувача, з якого BiH здiйсню€ доступ до
СЕТОД та користуеться iT сервiсами.
докуt![еЕт, який свiдчить про завершення електронного аукчiону
за конкретним лотом i с пiдставою для укJIадання вiдповiдноi
бiржовоi угоди мiж зtlпdовником та уIасником аукцiону
переможцем.
цiна (або iндекс), що вказуеться зчlмовником в позицiТ на
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Базисне котирування



Базовий актив

Бiржова угода

Бiржовий товар

Власник бiржового
KoHTp€lKTy (деривативу)
.Щисконт

Електронна торгова система
(СЕТОД; Система)

Електронний аукцiон

Електронний документ

Елеrгропний пiдrrис

заrr,rовник

Заявка

Заявка на }пIасть в
електронному аукцiонi

Заявка на органiзацiю та
проведення електронного
аукцiону (Заявкана
органiзацiю аукцiону)

продаж при торгiвлi коефiцiентом або премiею/дисконтом;
базисне котирjrвання е публiчним пЪп*r"*о*, який
розрtlховуеться Platt's, Argus, Thomson Reuters, Bloomberg абоiншою iнформацiйно-ана-тliтичною таlабо консаJIтинговою
компанiею чи бiржею за вiдкритою методологiею.
майно, майновi права, iнший товар або бiржовий контракт
(дериватиВ), допущений дО обiry на Бiржi, який Продавець
зобов'язуеться передати, а Покупець зобоъ'язуеться прийняти i
оплатитИ на уп{овах i в порядку визначеному цими ПрЪвилами.
укладениЙ за результаftш,rИ електронногО аукцiонУ логовiркупiвлi-продажу або бiржовий контракт (дериватив) мiж
rIасником аукцiону - переможцем та зап{овником, що
зареестрований на Бiржi.
будь-який не вил)п{ений з обiгу товар (майно, майновi права,
iншi товари, бiржовi контрактll (леривативи), що е предметом
господарського обороry, ДОПущgццй Бiржею до електронних
аукцiонiв у вiдповiдностi до цих Правил.
учасник аукцiонУ - переможець, який укJIаВ бiржову угоду,згiдно якоi набув вiдповiднi права щодо Базового Йrruу.
величина, вирtDкена в грошовiй формi, яка мае вiд'емне
значенЕя вiдповiдно до базисного котиррання.
сукупнiстЬ баЗ дtlних, технiчних, прогрtlп,{них, апаратних,
телекомунiкацiйних комплексiв i рiшенi ,а i"-"* засобiu, щозабезпечуютЬ можлипiсТь збору, введенЕя, монiторинry,
аналiзу, зберiгання, обробки i розповсюдження iнформацiТ,
необхiдноi длlя проведення електронних аукцiонiв та
пiлтв9рлження фактiв укладення бiржових )год.
спосiб продажу майна, майнових пЪав, iнших ToBapiB, бiржових
KoHTpaKTiB (леривативiв), за яким власником tжтиву стас
покупець, що в ходi торгiв запропонував за нього найвищу цiну.
електронний докулtент у визначеннi cTaTTi 5 Закону )/крани
кПро електроннi докрленти та електронний до*у*п""rообiг>.
електронний пiдпис у значенЕi cTaTTi б Закону Украiни uПро
електронЕi документи та електронний докр{ентообii>,
забезпечуеться в сЕтоД за допомогою простого ЕП Бiржi.
rIасник Системи,який пройшов процедуру реестрацii в Системi
з метою органiзацii та проведення електронIIих аукцiонах.
електронний докрлент в СЕТо,Щ, оформлений за встановленою
БiржеЮ формою, що може мiститЙ i-"*y на органiзацiю та
проведення електронного аукцiону, Заявку на rIасть в
електронному аукцiонi.
електронний документ в СЕТо.Щ, оформлений за встановленою
Бiржею формою, поданий rIасником (покупчем/продавцем) та
пiдписанИй ниМ електронНим пiдписом, що мiстить зустрiчну
безрrовну комерчiйну пропозицiю (оферту) на купiвлю
бiржового товару та укJIадання бiржовоi у.Ьд" ..io"o pnou
подапоi Заявки на органiзацiю аукцiону вiдповiдно до цих
Правил.
електронЕий документ в СЕТо,Щ, оформлений за встановленою
Бiржею формою, поданий .arou""*o, та пiдписаний ним
електронним пiдписом, що е публiчною офертою на продаж
бiржового товару та укJIадання бiржовоi год" вiдповiдно до
цих Правил.



Коефiцiент
Корисryвач

Крок диференцiалу

Крок коефiцiеrrту

Крок

Лот

Напрямок
Номер Форвардного
KoHTptlKTy, iншого
деривативу (Номер
деривативу)

особистий кабiнет

Премiя

Простий електронний пiдпис
Бiржi (простий ЕП Бiржi)

Секцiя

Стартова цiна (Початкова
цiна)

Стартовий диференцiал

Стартовий коефiцiент

Сторони бiржовоi угоди

Учасник електронного
аукцiону; rIасник аукuiону

величина диференцiацiТ вiдповiдно до базисного котирувtlння.

уповноважений предстЕlвник учасника Системи, дii якого
спрямовttнi на реалiзацiю прав та обов'язкiв такого учасника в

сЕтод.
величина, на яку змiнюеться (зменшуеться/збiльшуеться)
премiя/дисконт за одиницю товару пiд час проведення
електронних ayKuioHiB в режимi торгiвлi диференцiulлzlми.
величина, на яку змiнюеться (зменшуеться/збiльшуеться)
коефiцiент за одиницю товару пiд час проведенЕя електронЕих
аукцiонiв в режимi торгiвлi коефiцiентапrи.
величина, на яку змiнюеться (зменшуеться/збiльшуеться) цiна за
одиницю бiржового товару пiд час проведення електронних
аукцiонiв.
неподiльна партiя бiржового товару, виставлена на продаж або
зffIвлена до купiвлi.
сукупнiсть секцiй за видом товару.
набiр лiтер, цифр i символiв, за якими вiдбувасться
iдентифiкацiя ,Щеривативу в СЕТОД i на веб-сайтi Бiржi та
скJIадаеться з таких частин: кКод замовника>, що присвоюеться
Бiржею пiд час реестрацii зап,IовIIика в СЕТОД, <<!аmа

провеdення аукцiону>>, <<Irоряdковuй номер аукцiону> та
<<Ir оряd ко вuй н о м е р по з uцit>>, наприкJIад (2 -03 . 06. 1 9. -2 8 - 1 )).

скJIадова частина СЕТОД, яка дае змоry )пrаснику Системи, в
особi Корисryвача, провадити дiяльнiсть в СЕТОД вiдповiдно
до цих Правил.
величина, виражена в грошовiй формi, яка мае додатне значення
вiдповiдно до базисного котирування.
електроннi данi, якi додшоться rIасником Системи до iнших
електронних дчlних або логiчно з ними пов'язlпоться i
використовуються ним як пiдпис дJIя проведення лiй в СЕТОЩ
(передачi даних) з метою органiзацii таlабо проведенЕя таlабо
yracTi в електронних аукцiонах, а також оформлення

результатiв таких аукцiонiв. Призначений дJIя захисту вiд
пiдробки, за pEIxyHoK надаЕня Бiржею )п{аснику Системи

унiкального персоЕttльного iдентифiкатора, який дозвоJuIе
iдентифiкувати такого )ласника, а тtжож встановити вiдсутнiсть
викривлення iнформацii в докуil(ентzrх та в його дiях в СЕТОД.
спецiа.пiзований напрям дiяльностi Бiржi, в ptlмKtlx якого
проводяться електроннi аукчiони з торгiвлi певною групою
бiржових ToBapiB.

цiна, визначена в Заявцi на органiзацiю аукцiону, з якоi
починаеться електронний аукцiон щодо вiдповiдного товару в
торговiй сесii.
премiя або дисконт, визначеIIа в Змвцi у формi позицii, з якоi
починаються електронний ayKuioH вiдповiдним товаром в
торговiй cecii в режимi торгiвлi диференцiztлЕlми.
коефiцiент визначений в Заявцi у формi позицiТ, з якого
починаються електронний аукчiон вiдповiдним товаром в
торговiй cecii в режимi торгiвлi коефiцiентаrrли.
зalмовник i уrасник аукцiону - переможець, що за результатами
електронного ayKuioнy укJIали бiржову угоду.
)п{асник (покупець/продавечь), Заявка на rrасть в аукцiонi
якого не була вiдхилена заN{овником.



Учасник
(покупець/продавець)
учасники Системи

Час очiкуванпя кращоi
цiновоi пропозицii

rIасник Системи, який пройшов процедуру реестрацiI в Системi
з метою yracTi в електронних аукцiонах.
Фiзичнi особи, В тому числi фiзичнi особи-пiдприемцi, та
юриди,пri особи, зареестрованi в Системi у cTaryci замовника
таlабо учасЕика (покупця/продавця).
зворотнiй вiдлiк часу вiд моменту подачi цiновоi пропозицiI
rIасником аукцiону до моменту закiнчення строку iоргiв по
кожному вiдповiдному лоту в СЕТО,Щ, протягом якого irrr*"
rlасникап,rи аукцiону можуть надаватись кращi цiновi
пропозицii.

3. Особливостi використання СЕТОД

3,1, .ЩлЯ коректноГо та стабiльIIого функцiонувtlЕня автоматизованого робочого мiсця та роботиу СЕТО.Щ rIасникИ СистемИ маютЬ виконати мiнiмальнi вимоги до Ьчрurного, прогрtl'lногозабезпечення та до каналу доступу до сЕтод, визначених на веб-сайтi Бiржi:
https://uub.com.ua./

3.2. Замовнику та },.{аснику електронного аукцiону забороняеться:

з,2,L Розкривати, ]{Ф" вiдтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку iнформацiю,
пов'язану з роботою сЕтод, що стЕlновить комерчiйну таемницю.

3.2.2. Вчипяти дii, спряплованi на:
- отриманН,I вiдомосТей з СЕТОЩ, щО не пов'язанi безпосередньо з тtlким учасником Системи;- пiдклюЧення дО сЕтоД з використанням чужого no.irry та паролю або методом пiдборучухого логiну та паролю;
_ викориСтtшIнЯ будь-яких cTopoнHix прогрtlI\.rно-технiщrих засобiв з метою проникненшI в
середовиЩе операцiЙноi системи cepBepiB СЕТО!;
- несшlкцiонов€lнУ змiнУ стандартНого порядщу роботи технологi.цrого обладнання Бiржi (злом,
атtжа тощо);
- дискредитацiю Бiржi;
- здiйснення iнших дiй, що створюють передр{ови NIявиникненн;I збоiъ в роботi сЕтод.
3,3, Учасники Системи повиннi вживати Bcix заходiв для запобiгшrня виникненню обставин, якiможуть перешкоджати функцiонуванню прогрtlil,rно-технiчного комплексу автоматизованого
робочогО мiсцЯ та сЕтод, таких як: забезпечення н4дiйного антивiрусного зЕlхисту
,lвтоматизовtlЕого робочого мiсця та IIевтрyIання В роботу сЕтод сiъроннiх осiб з
автоматиЗовЕlногО робочогО мiсця тЕlкого }часника Системи, та негайно повiдомЬти Бiржу про
виникнеfiIIя обставин, що можугь перешкоджати функцiонуванню сЕтод.

3_4. Бiржа мае право призупинити технiчний доступ ло СЕТОЩ rIаснику Системи таlабоКорисryвачу абО обмежитИ (повнiстЮ або часткОво) ЙогО повноваJкення З доступУ ло СЕТО! увипадку порушенЕя tIим цих Правил таlабо укJIадених з Бiржею договорiв iыiво виявлення
спроб несанкцiонованого доступу з боку rlасника Системи ло СЕТОЩ, а також при виникненнi
iнших обставин, що перешкоджaють функцiонувЕlнню сЕтоД таlабЬ належнiЙ робот Бiржi.
ВiДНОВЛеННЯ ТеХНi'ПrОГО ДОСтУпу до СЕТОД )часнику Системи таlабо i{opr.ryuu"y
здiйснюеться тiльки пiсля вреryJIювання ситуацii', щЬ "*-ася, або усунення технiчних збоiв у
разi, коли призупиненшI доступу до СЕТоД irarro наслiдком таких.Ьыь.

3,5, Бiржа мае право призупинити технiчний доступ ло СЕТОrЩ учаснику Системи та його
корисryвачу з моменту зупинення його права на органiзацiю'та проведення електронних
аукцiонiв таlабо rIасть в електронних аукцiонах.



4. Предмет електронних аукцiонiв

4.1. Предметом електронних аукчiонiв е майно, деривативи, майновi права, iншi товари, а
також деривативи, що вiдчужуються на пiдставi бiржових угод згiдно з цими Правилами.

4.2. Що деривативiв та iнших KoHTpaKTiB (логоворiв), що укJIадаються на Бiржi, застосовуються
загальнi прчrвила укладенЕя договорiв на ocHoBi вiльного волевиявлення.

4.3. Форвардний контракт (дериватив), який укJIадаеться на р{овах i в порядку, визначених

цими Правилами, явJIяе собою двостороннiй договiр за стандартЕою (типовою) формою, що
засвiдчуе зобов'язання Продавця передати Покупuю визЕачену в стандартнiй (типовiй) формi
кiлькiсть базового ilктиву у визначений час та на визначеншх yN{oBaIx у маЙбугньому, з

фiксацiею цiн такого продажу (такоi купiвлi) пiд час укJIадення Форварлного KoHцilKTy за

результатами аукцiонiв (бiржових торгiв). Умови Форварлного контракту визначаються в
стандартнiй (типовiй) формi Форварлного контракту вiдповiдноi cepii.

4.4. Стандартна (типова) форма Форварлного контракту та iнших деривативiв затверлЖуеться
Бiржею та надаеться на вимогу з.tмовника (продавця) електронного аукцiону. .Щериватив мас
мiстити детальну характеристику базового aжтиву.

4.5. Факт укJIадення на Бiржi Форварлного KoHTpzlKTy на купiвлю базового активу е операчiею
по випуску деривативу, а виконання Форварлного контракту, тобто посftвка базового tlктиву,
вiдповiдно с погЕlшенням деривативу та належить до операцiй купiвлi-продажу активiв.

4.6. Шя допуску товару до продЕDку на електронному аукцiонi мtlють виконуватися TaKi

вимоги: (1) для товару, що е в наявностi, мають бути надшri докрленти, що пiдгверджують

фактичний обсяг, якiсть та мiсцезнttходження товару; (2) мlя товару, який буле поставлений в
майбутньому, мають бути наданi докрtенти, що пiдтверджують можJIивiсть виробництва та
постЕlвки зазначеного в зtlявцi обсягу товару вiдповiдноi якостi, а також можJIивостi його
поставки в певне мiсце i в певний строк; (3) товари, що виставляються на електроннi аукцiони,
мають вiдповiдати вимогЕlм, встановленим нормативно-прtlвовими актall\,lи.

4.7, Щетмьну iнформацiю про базовий актив та iншу iнформацiю, зtLзначену в п. 4.6 цих
Правил, запdовник надае Бiржi у порядку, встановленому цими Правилами.

4.8. Для ншtежноi органiзачii та проведення електронного аукчiону Бiржа мае право вим.гати
надання iнших документiв та iнформацii, зокрема, якi пiдтверджують обсяг i мiсцезнаходження

товару, його якiсть та iншi характеристики.

4.9. Бiржа мае право здiйснити анулювання деривативу у зв'язку зi спливом строку його
виконання або пред'явлення його до виконання.

4.10. У випадку припинення/розiрвання договору купiвлi-продажу деривативу Бiржа робить
запис про дострокове припинення/розiрвання вiдповiдного договору в peecTpi договорiв
купiвлi-продажу деривативiв.

4.11. У разi дострокового розiрвання бiржового контракту (леривативу) або договору купiвлi-
продажу бiржового контракту (деривативу) або договору купiвлi-продажу майновlтх прав
замовник зобов'язаний невiдкладно повiдомити про це Бiржу, надавши для пiдтвердження



НеОбхiднi документи. На вимогу сторони бiржовоi угоди Бiржа зобов'язана видати свiдоцтво
tlpo ЕlнуJlювzlЕня деривативу.

4.|2. За результатап,rи електронЕих аукцiонiв Бiржа формуе та пропонус стороЕаu бiржовоi
УГОди для пiдписання договори: (1) бiржовi контракти (леривативи); (2) договори купiвлi-
проДажу бiржових KoHTpaKTiB (деривативiв); (3) договори купiвлi-продажу майна, майнових
прав та iнших ToBapiB.

4.13. ,Щоговори, зазначенi в п. 4.|2 цих Правил, за результатап4и електронних аукцiонiв
УкJlaДtlються на Бiржi та пiдлягшоть ре€страцii. Облiк цих договорiв веле Бiржа у вiдповiдних
реестрах окремо за кожним видом договору.

4.14. За н4дtlння Бiржею послуг з ресстрацii договору на Бiржi з зzlIчIовника справляеться плата,
визначена уN{овЕli\,rи договору, укJIаденого мiж Бiржею та тtжим замовником.

4.15.,Що бiржових KoHTpaKTiB (леривативiв), що укJIадаються на Бiржi нtlлежать:

4.15.1. Форвардний контракт- стандартний докрленто який засвiдчуе зобов'язання rlасника
Системи придбати (продати) майно, майновi права у визначений час та на визначених yluoвax у
майбутньому, з фiксацiею цiн такого прод,Dку (купiвлi) пiд час укJIадення такого форварлного
КОНТРЕЖТУ. При цьому, буль-яка сторона форварлного контракту мае право вiдмовитися вiд
Його виконtlння викJIючно за HruIBHocTi згоди iншоi сторони контракту або у випадках,
Визначених цивiльним зzжонодавством. Претензii щодо невиконання або нен€lлежного
Виконання форварлного контрчжту можугь пред'явлrятися викJIючно eMiTeHTy такого
форварлного контракту. Продавець форварлного контракту не може передати (продати)
зобов'язання за цим KoHTpElKToM iншим особшл без згоди покупця форварлного контракту та на
ПОЗабiржовому ринку (продаж тЕжого контрzжту здiйснюеться викJIючно на Бiржi). Покупець
форварлного KoHTptlKTy мае прtшо без погодження з iншою стороною контрtжту в буль-який
момент до закiнчення строку його дiТ продати такий KoHTpElKT буль-якiй iншiй особi,
вкJIючtlючи продчlвця такого форварлного контракту викJIючно на Бiржi.

4.15.2. Ф'Ючерсний контракт- стандартний докрлент, який засвiдчуе зобов'язання придбати
(ПРОДати) майно, майновi права у визначений час та на визначених yп{oвax у майбугньому, з

фiксацiею цiн на момент виконання зобов'язань сторонап,lи KoHTptlKTy. При цьому, будь-яка
СТОРОНа ф'ючерсного контрaжту мае прtво вiдмовитися вiд його виконання викJIючно за
НаЯВНОСТi ЗгОди iншоi сторони KoHTpElKTy або у випадкtlх, визначених цивiльним
ЗtlКОнОдtlВством. Покупець ф'ючерсного контрtжту мае право продати такий KoHTptIKT протягом
СТРОКУ ЙОГО дii iншим особам без погодженЕя р(ов тtжого продажу з продавцем контрtжту, але
лише на Бiржi.

4.15.3.Опцiон- стандартний докрлент' який засвiдчуе право придбати (продати) майно,
МаЙновi права на визначених yllroBax у майбугньому, з фiксацiею цiни Еа час укJIадення такого
Опцiону або на час такого придбання за рiшенням cTopiH KoETp.lKTy. Перший продавець опцiону
(eMiTeHT) несе безумовне та безвiдкличне зобов'язання щодо продажу ToBapiB на уп(овах
УкJIаДеного опцiонного KoHTp€lKTy. Буль-якиЙ покупець опцiону мае право вiдмовитися у буль-
якиЙ момент вiд придбання таких ToBapiB. Претензii стосовно ненапежного виконання або
невиконаЕня зобов'язань опцiонного контрtжту мохугь пред'являтися в}lкJIючно eMiTeHTy
опцiону. Опцiон може бути проданий без обмежень iншим особам протягом строку його дii
викJIюtшо на Бiржi.

4.t5.4. Своп -стандартний докуллент, за яким одна або кожна зi cTopiH зобов'язуються
здiйснювати iншiй cTopoHi перiоличнi або однорtвовi платежi, суми яю{х визначаються на



пiдставi значень рiзних базових показникiв або рiзних видiв або значень одного базового

показника, на р(овах, визначених сторонtlми при укладеннi договору. Виконшrня зобов'язань
за свопом може супроводжуватися вiдчуженням базового alктиву або обмiном базовr,rми

активtlil{и, з яким(и) пов'язанi базовi покff}ники, на пiдставi яких здiйснюеться визначеннJI

розмiру платежiв cTopiH.

4.16. Bci договори, укладенi на пiдставi договорiв, зi}значених у п. 4.12 цrх Правил, пiдлягають
обов'язковiй реестрачii на Бiржi.

4.17. Бiржа не виступае eMiTeHToM деривативiв, а сприя€ зtlп,lовнику у пошуку потенцiйпого
покупця шJIяхом органiзацii та проведення електронного аукчiону.

4.18. Сторони (ПродЕlвець i Покупець) бiржового контракгу (деривативу) мають прtlво за
спiльною згодою розiрвати (припинити) бiржовий контракт (дериватив), що був укладений на
Бiржi, у спосiб, передбачений п. 4.19 Правил, KpiM випадкiв, fr(що бiржовий контрЕжт

(дериватив) був погаrпений.

4.19. Зобов'язання за бiржовим контрtжтом (деривативом) можугь бути вреryльоваяi IIIJIяхом:

1) розiрвання (припинення) бiржового KoHTptlKTy (деривативу) та припинення договiрних
зобов'язшtь CTopiH;
2) розiрвання (припинення) бiржового контракту (деривативу), та укJIадення заллiсть нього
кiлькох (двох або бiльше) нових бiржових KoHTpaKTiB (деривативiв);

3) розiрвання (припинення) кiлькох (двох або бiльше) бiржових KoHTptlKTiB (деривативiв), i

укJIадення заrrлiсть них одного нового бiржового контрЕжту (леривативу).

4.20. IcToTHi умови бiржового контрzжту (деривативу) не можугь бути змiненi.

4.21. ПiдстЕlвою для вреryJIювання зобов'язань за бiржовим контрtжтом (леривативом) згiдно з

пп. 2 або пп. 3 п. 4.19 Правил е icToTHa змiна технiчних характеристик предд,{ета бiржового
контракту (леривативу). У цьому разi укладення нового бiржового контракry (деривативу) /

кiлькох (двох або бiлъше) бiржових KoHTpaKTiB (деривативiв) здiйснюеться без проведення

електронного аукцiону.

4.22. Операцii з розiрвання (припинення) бiржового контракту (деривативу) таlабо укJIадення
нового бiржового контрrжту (деривативу), згiдно з п. 4.2| Правил, пiдлягають обов'язковiй
peecTpaIrii на Бiржi.

4.2З. З метою врегулювtlння зобов'язань за бiржовим контрtlктом (леривативом) згiдно з пп. 1

п. 4.19 Правил кожна Сторона (Продавець i Покупець) мае надати Бiржi:

1) докуruент встtlновленоТ форми, що мiстить беззастережну згоду на розiрвання (припинення)

конкретного бiржового KoHTptlKTy (деривативу).

4.24. З метою врегуJIювЕIIIня зобов'язtlнь за бiржовим контрактом (деривативом) згiдно з пп. 2
або пп. 3 п. 4.19 Правил кожна Сторона (Продавець i Покупець) мае надати Бiржi:
1) документ встановленоi формио що мiстить беззастережну згоду на розiрвання (припинення)

конкретного бiржового контракry (деривативу) / кiлькох (двох або бiльше) бiржових KoHTpaKTiB



(деривативiв) та, вiдповiдно, на укJIадення нового бiржового контрЕжту (деривативу) / кiлькох
(двох або бiльше) нових бiржових KoHTpaKTiB (деривативiв);
2) докрлентапьне пiдтвердження iснування обставин, передбачених п. 4.2l Правил;
3) документilIьне пiдгвердження здiйсненоi оплати цiни базового tштиву або BapTocTi
бiржового KoETpElKTy (деривативу);
4) погоджений Сторонами (Продавцем i Покупцем) проект IIового бiржового контракту
(Деривативу) / кiлькох (лвох або бiльше) нових бiржових KoHTpaKTiB (леривативiв).

4.25. Сплачена BapTicTb бiржового контракту (деривативу) не пiдлягае поверненЕю у разi його

розiрвання (припинення).

5. Порялок пiдготовки до проведення електронних ayKItioHiB

5.1. .Що yracTi в електронних аукцiонах допускчlються юриди.rrri та фiзичнi особи, що укJIаJIи з
Бiржею ,Щоговiр про надання посJцlт, зарееструвtlлися в СЕТО.Щ, як rIасники
(покупч7продавцi), подали документи, зазначенi у Додатках до цих Правил, в тому числi,
зtшовнили анкету клiента згiдно з.Щодатком Ns 3 до цих Правил.

5.2. Шý yracTi в конкретному електронному аукцiонi уrасник (поrqупець/продавець) подас в
СЕТОД Заявку згiдно з формою, затвердженою у.Щодатку }ф 4 до цих Правил.

5.3. Замовник, що мае HaMip продати майно, майновi права, у тому числi на yMoBEIx деривативу,
або укласти бiржовий (форвардний/опцiонний) контр.жт на поставку товару (дериватив),
зобов'язаний укласти з Бiржею .Щоговiр на оргшtiзацiю та проведення електронних ayKuioHiB з
продtDку майна, майнових прш, iнших ToBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку
деривативiв, зарееструватися в СЕТОrЩ, подати докр(енти, зzlзначенi у .Щодатк.rх до цих
Правил, а тaжож зtшовнити tlHKeTy клiента згiдно з .Щодатком JФ 3 до цих Правил.

5.4. Для оргшiзацii та проведеЕня конкретного електронного аукцiону зЕlIч{овник подае в
СЕТОД Заявку згiдно з формою, затвердженою у ,Щодатку Jt 1 до цих Правил, детальну
iнформацiю про базовий uжтив, а тrжож Проект вiдповiдного договору, без зtвначення
наЙменуваrrня покупця та цiни, що буле укл4дений за результатап,lи електронного аукчiону.

5.5. Бiржа мае прuво встtlновJIювати обмеженЕя та додажовi вимоги до rlасникiв Системи
щодо певIIих видiв майна" майнових прш, iнlшлх ToBapiB, деривативiв.

5.6. CTalroM Еа день проведення електронного аукчiону, зtlмовник мае пiдтвердити Бiржi, що
майно, майновi права, iншi товари або деривативи, щодо яких буде проведений аукцiон, не
були HiKoMy продчlнi або подаровЕlнi, не перебуваrоть у спорi, пiд забороною, арештом,
застtвою та пiд iншими обтяженнями.

5.7. Бiржа не оприJIюднюе оголошення про проведення електронного аукцiону в СЕТОД до дня
сплати зllп,lовником винtlгороди Бiржi за послуги з органiзацii та проведення електронного
аукчiону з продажу майна, майнових прв, iнших ToBapiB, забезпечення укJIадення, обiry та
облiку деривативiв та/або погашеЕня iнших грошових зобов'язань, що виIIикJIи у заIчrовника
перед Бiржею, на пiдставi .Щоговору на органiзацiю та проведення електронних аукчiонiв з

продtlJку майна, майнових прш, iнших ToBapiB, забезпечення укJIадення, обiгу та облiку
деривативiв.
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5.7.|. Замовник зобов'язаний повiдомити Бiржу щодо належного виконtlннrl кожного окремого
грошового зобов'язанЕя, визначеного п. 5.7. Правил, в день виконання такого зобов'язання,
шJIяхом надiслання Бiржi докуI\iента, що пiдтверджуе напежне виконЕlння.

5.8. Замовник сплачуе Бiржi реестрачiйний збiр за реестрацiю бiржовоi угоди в порядку,
передбаченому ,Щоговором на органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв з продtDку
майна, майнових прав, iнших ToBapiB, забезпечення укJIадення, обiry та облiку деривамвiв.

5.9. Бiржа за уil(ови одержання вiд заruовника Заявки та виконання iнших вимог, передбачених
цими Правилаtrли, здiйснюе заходи з пошуку потенцiйних учасникiв електронного аукцiону
шJuIхом оприлюднення у вiдкритому лоступi вiдповiдноi iнформацii в СЕТО.Щ.

5.10. Учасником електронного аукцiону, KpiM випадкiв, передбачених п. 5.5 цих Правил, може
буги буль-яка фiзична або юридиtIна особа.

5.11. Подання Заявок та iнших документiв, передбачених цим Роздiлом, здiйснюеться IIIJIяхом

завантаження ik електронних копiй ло СЕТОЩ. При цьому, оригiнал Заявки та оригiнали
доданих локрлентiв, а також оригiнали укJIадених з Бiржею договорiв надсилtlються Бiржi у
письмовому виглядi.

5.12. Бiржа приймае рiшення про реестрацiю в Системi фiзичноi, юридичноi особи у cTaTyci

учасника (покупця/продавця), якщо така особа виконала вимоги цих Правил та подalла повний
пакет документiв згiдно з.Щоговором про надання послуг.

5.Т2.|. Замовник приймае рiшення про доIryск rIасника (покупчя/продавчя) до y.lacTi в
електронному ayKuioHi, якщо r{асник виконtlв вимоги, визначенi зЕll\,lовником.

5.13. Електроннi аукuiони проводяться у вiдкритих торгових сесiях в робочi днi, згiдно з

внугрiшнiми докр{ент.ll\dи Бiржi.

5.14. Бiржа розмiщуе в СЕТО,Щ оголошення про проведення електронного аукчiону у строк,
визначений у Заявцi Замовника згiдно з формою, затвердженою у.Щодатку Ns l до цшх Правил.

,Щопускаеться розмiщення оголошення в день проведення аукцiону.

5.15. Оголошення rrро проведенЕя електронного аукцiону формуеться та оприлюднюеться в
СЕТОД автоматично не пiзнiше наступного робочого дня пiсля сплати зЕlп,Iовником винtгороди
Бiржi у повному обсязi i подання з:lп,lовником в СЕТО.Щ належним чином сформованоi Заявки,
та мае мiстити таку iнформацiю: (1) летальну iнформацiю про майно, майновi права та iншi
товари, а також деривативи або iншi угоди, що е предметом аукчiону; (2) iнформацiю про
аукцiон, що вкJIючае дату та час проведення аукчiону, кiнцевий строк подtlння Заявки на
rIасть в електронному аукцiонi; (3) iнформацiю про )л\{ови, на яких здiйснюсться продаж
майна, майнових прш, iнших ToBapiB, деривативiв або iнших угод: стартова цiна; крок
аукцiону; iншi рлови проведення аукчiону; (4) додаткову iнформацiю: найменрzlння банку,
номери paxyHKiB у нацiональнiй та iноземнiй ва.пютi (в разi необхiдностi), вiдкритих дIя
проведення переможцями аукцiонiв розрЕlхункiв за придбшri товари; час i мiсце проведення
огJIяду майна (в разi необхiдностi). Оголошення про проведення електронного ayKuioнy не
повинно мiстити положень, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацii
уlасникiв.

5.16. Прочес проведення електронного аукчiону в СЕТО.Щ скJIадаеться з т:lких етапiв:
- Реестрацiя заявок - перiол подачi Заявок, який почина€ться з моменту оприлюднення
Оголошення про проведення електронного аукцiону в СЕТОД (вiдкриття торговоТ cecii);



- Торги - перiод проведення електронного аукцiону, який починаеться в дату та час, зазначенi воголошеНнi прО проведенНя електроНного аукцiой,u закiнчуетЬся не ранiше нiж через 2 (двi)
години, з моментУ початкУ перiодУ торгiв, KpiM вип4дку, коли зЕlмовником протяго* .rерiоду
торгiВ прийнято рiшення щодо його скорочеЕня та письмово повiдомлено Бiржу. Скорочення
перiодУ торгiВ здiйснюеТься Бiржею, з ypzlxyBaнHrlм правила, що час до закiнчення перiодуторгiв (в момент його скорочення) ,. nb"""." буги меншим за l0 (лесять) хвилин.
Повiдомлення про скорочення перiоду торгiв невiдкладно надсилаеться кожЕому з уrасникiваукцiону;
- Пiдписання аукцiонних свiдоцтв перiод пiдписання аукцiонних свiдоцтв, який
розпочинаетьсЯ з MoMeIrTY завершенНя перiолУ торгiв та завершуеться через три робочi днi з
дня визначення переможця електронного аукцiону.

5,17. Товар виставJIЯетьсЯ на продtDК на електрОнному аукцiонi на пiдставi Заявок з.lп,lовника у
формi лотiВ у вiдкритИх торговиХ сесiях в СЕТО,Щ. ЛЪт об'еднуе однорiднi, стандартизованi та
взаемо3ulil{iннi товари за видом товару, а тiжож за цiною, коефiцiентом або премiей/дисконтом
За ОДИНИЦЮ ТОВаРУ, УМОВalП{И ПОСТt}ВКИ, УIUОВtlI\,rи оплати та строком дii договору.

5,18, ЯкщО умовап,rИ оголошеНня прО проведенНя електронного аукцiоIlу визначено проведення
електронного аукцiону в нацiональнiй валютi (гривня), товар u""ru"йться на продаж таlабо
кlпiвлЮ на електрОннi аукцiони на пiдставi ЗаявЬк у формi лЪтiв за цiною з урахувiIнням П.ЩВ
або за цiною без урахування П.ЩВ.

5.19. ТорГова сесiЯ в СЕТО! вiдкриваеться автоматично пiсля початку проведення аукцiону по
вiдповiднiй секцii на конкретIIу лату.

5,20, ЗамОвник моЖе подати необмежену кiлькiсть Заявок на органiзацiю аукцiону окремо по
кожнiЙ iз секцiй. Кожнiй Заявцi сЕтоД присвою€ться унiкальrr"й "оr"р 

(номер Заявкиj.

5,2l, М yracTi в електроНних аукцiОн€lх по виставлених лотtlх rIасник (покупець/продавець)
пода€ Заявки на rIасть в елекц)онному аукцiонi по лотЕlх, якi його зацiкавили.

5,22, Для подачi Заявки rIасник (покупець/продавець) мае здiйснити вхiд до сЕтоД та подати
Заявку на rIасть в електронному аукцiонi не пiзнiше з.вершення перiоду закiнченЙ прийому
Заявок, використОвуючИ свiй особИстий логiн i пароль, та за допомогою простого ЕП Бiржi
пiдтвердити, що Bci його дii в сЕто.Щ булугь пiдписанi його електронним пiдписом та
матимуть повну юридичну силу згiдно з вимогtlп.lи зtжоподЕlвства.

5,23, Введена в сЕтод, EUIе не пiдписана електронним пiдписом Заявка, у будь-який момент
перiолу peecTpaшii Заявок може бути вiдредагована або знята (видалена).

5,24, Замовник може скасувати елекц)онний аукцiон таlабо торги по окремому лоту донастанЕя перiолу торгiв.

5.25.HaocHoBi вистtlвлених Заявок на органiзацiю аукцiону формуеться перелiк iнформацii про
електронНi аукчiонИ в СЕТО,,Щ, якиЙ е вiдкритИм i мiстиТь iнфЬрмачiю .rро .ouupri позицii,
розмiри та кiлькiсть лотiв, загальний обсяг товару, стартову uiну, коефiцiент або
премiю/дисконт, уil(ови та строки поставки.

5,26. По торгшr у режимi торгiвлi диференцiалами або коефiцiентами використовусться
попередня цiна" яка надаеться Замовником, Що подав вiдповiдlу Заявку, та передбачена увiдповiднiй позицiт за одиницю товару з урtlхуванням стартового лиференцiаJIу або
коефiцiенry.
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5.2l. Заявки r{асникiв (покупцiв/продавцiв) мохgrгь бути вiдкликанi до моменту початку
перiоду торгiв - за заявою, подtlною через особистий кабiнет в СЕТО,Щ.

5.28. ,Щоступ до СЕТОД здiйснюсться викJIюIIно через сервiси, що надаються Бiржею
вiдповiдно до цих Правил. ,Щоступ до iнформацii, що розмiщуеться в СЕТО,Щ, забезпечу€ться за

допомогою прикJIадного програп{ного iнтерфейсу.

5.29. Учасники Системи отримують доступ до СЕТОД через особистий кабiнет, що е частиною

цiеi Системи та дае змоry провадити дiяльнiсть у нiй, а також забезпечують збереження
авторизацiйних даних, свого логiну та пароJIя, необхiдних для роботи в СЕТОЩ. Будь-яка дiя,
вчинена в СЕТОД з особистого кабiнету уIасника Системи ввaDкаеться такою, що вчинена
вiдповiдною особою.

5.30. Бiржа забезпечуе цiлодобове функцiонування СЕТОД, KpiM промiжку часу, протягом
якого буле злiйснюватися модернiзацiя СЕТО,Щ фегламентнi або технiчнi роботи) та доступ до
СЕТОД буде тимчасово зупинено. СЕТОД працюе за датою та киiвським часом. Форматом
позначення дати в СЕТОД е день, мiсяць, piK. СЕТО,Щ забезпечуе можJIивiсть проведення
електронного аукцiону протягом робочого часу (понедiлок - п'ятниця з 9 до 1 8 години).

5.31. Щоступ до СЕТОД вiдповiдно до цих Правил надаеться особi, яка мае ншлiр взяти участь в
електронному аукчiонi, пiсля проходженЕя процедури реестрацii в СЕТО.Щ.

5.32. Отримання Бiржею згоди на збирання, обробку феестрачiю, накопичення, зберiгання,
адаптування, змiну, поновлення), використання i поширення (розповсюдженЕя, реалiзацiю,
передачу TpeTiM особам), знеособлення, публiкацiю, знищення персональних даних фiзичноТ
особи вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персональних дЕlIIих>> е обов'язковим пiд час

реестрачii дJIя r{acтi в електронному ayKuioHi фiзичноi особи, яка мае Harvrip взяти rпсть у
ньому.

5.33. Бiржа проводить перевiрку вiдповiдностi iдентифiкацiйноi iнформацii (дrr" громадян
Украiни - паспортнi дшli; для iноземних цромадян - данi докуI![ента, що посвiлчуе особу; для
юридичних осiб - резидентiв - данi единого державного реестру юридитIних осiб, фiзи.пlих осiб
- пiдприемцiв та громадських формувilнь; для юридиt{них осiб - нерезидентiв - данi докуI\(ента
про реестрацiю у держазi мiсцезнаходження), наданоi особою, яка мае HaMip взяти rIасть в

електронному аукцiонi, даним, якi зазначаються тtжою особою в Заявцi на реестрацii в СЕТОЩ.
Невiдповiднiсть наданоi iнформацii е пiдставою дJIя вiдмови такiй особi у лоступi до yracTi в

електронному ayKuioHi.

5.34. Буль-якпй користувач IHTepHeTy мае можливiсть спостерiгати за ходом електронного
аукцiону в iнтерактивному режимi реального часу, KpiM випадку, зазначеного в п. 5.35. цих
Правил, та здiйснювати пошук iнформацii щодо проведених таlабо зtшлановЕtних електронних
аукцiонiв за допомогою cepBiciB пошуку та перегJIялу аукцiонiв СЕТО.Щ.

5.35. Якщо Замовник у Заявцi, поданiй згiдно з формою, затвердженою у ,Щодатку .I!Ъ 1,

зазначив про непублiчний (закритий) характер електронного аукцiону, в такому разi
iнформацiя про хiд торгiв тtжого аукцiону доступна лише rlасник€lм Системи.

6. Порядок проведення торговоi cecii

6.1. Електронний аукчiон розпочина€ться в СЕТОД у визначенi р(овап,rи аукчiону та
оприлюдненi в оголошеннi про проведення електронного ayKltioнy дату i час у мережi IHTepHeT

з вiддаленим доступом та закiнчуються реестрацiею аукцiонних свiдоцтв.



6.2. КориСтувач, який залишае свое tвтоматизоване робоче мiсце, зобов'язаний вийти з СЕТО[.
В iншому випадку BiH несе повну вiдповiдальнiсть за Bci дiiо вчиненi вiд його iMeHi в СЕТОrЩ за
цей перiод.

б.3. Електроннi аукцiони проводяться за BciMa позицiями одночасно.

6.4. КроК цiни, коефiцiенry або премii/дисконту встановлюеться вiдповiдними нормативними
докуIиентtlп.fи Бiржi або окремими рiшенпями Бiржового KoMiTery, або Заявкою зап,lовника та
ЗШЕаЧаеТЬСЯ У iнформачiЙному оголошеннi про проведення електронних аукцiонiв, що
оприJIюднюетьgя в СЕТО,Щ.

6.5. Електроннi аукцiони можуть проход,Iти як на пiдвищення, так i зниження цiни, коефiцiенту
або премi'r/дисконту.

6.6. Протягом перiоду торгiв учасники можуть здiйснювати купiвлю та продаж лотiв за буль-
якоЮ iз допущених позицiй вiдповiдно до свого статусу в СЕТО,Щ (Продавець, Покупець,
ПродавецьДокупець) окремо по кожнiй iз секцiй, якщо iнше не визначено Бiржовим
KoMiTeToM.

6.7. ПротЯгом перiоЛу торгiВ rIасникаМи електронного аукцiону подаються цiновi пропозицii
про готовнiсть купiвлi 1 (одного) лота в позицii на ytr(oBtrx заil,lовника. .Щля заняття лiдируючого
положення (встаrrовленЕя мtжсимаrrьноi цiни/коефiцiент/премii або мiнiмального дисконту) по
ЛОТУ, На КУПiВЛЮ якого вже подана пропозицiя iншим )ласником, учасник електронного
аукцiонУ повинеЕ протягом часу очiкування кращоi пропозицii збiльшити поточну
цiну/коефiцiент/премiю або зменшити дискоЕт за одиницю товару по лоту на l (олин) або
бiльше KpoKiB цiни, коефiцiенry або премii/дисконту.

б.8. Якщо будь-яким з 1..rасникiв електронного аукцiону протягом ocT€lнHix 10 (десяти) хвилин
до закiнчення перiоДу торгiВ поданО нову цiнОву пропозицiю, перiод торгiв по такiй позицiI
(ЛОry) аВТОматично продовжуеться на 10 (десять) хвиJIиII з момеЕту надходження цiновоi
пропозицii.

6.9. Заrr,rОвник в перiод торгiв не може коригувати парап,rетри надiсланих власних позицiй (цiну,
коефiцiент або премiю/дисконт за одиницю товару, об'еднувати лоти в п€жет, зЕяти Bci або
частину лотiв в позицii або додати лоти в позицii

6.10. сЕТО.Щ фiксуе факт укладаrrня бiржовоi угоди з тим rIасником, пропозицiя якого була
лiдируюча (найкраluа за цiною, коефiцiентом або премiею/дисконтом чи едина) на момент
завершення перiоду торгiв.

6.11. Учасник Системи приймае на себе Bci ризики, пов'язанi з недостатньою надiйнiстю
ДОСТУпУ ло СЕТОrЩ по кtlнtlлtlх зв'язку IHTepHeT фозрив зв'язку) i негарантованоi пропускноТ
здатностi KaHmliB зв'язку IHTepHeT (затримки в передачi даних).

6.12. Бiржа не несе буль-якоi вiдповiдаrrьностi при втратах, якi виникJIи в rIасника
елекц)онних аукцiонiв через розрив зв'язку мiж комп'ютером такого rIасника i сервером Бiржi.

7. Укладення бiржових угод

7.1. Заrr,rовник та )ласник, який був визначений переможцем електронного аукцiону, зобов'язанi
пiдписати аукцiонне свiдоцтво електонним пйписом протягом перiоду пiдписання аукцiонних
свiдоцтв. Пiдписшrе сторонulп,{и бiржовоi угоди аукчiонне свiдоцтво рееструеться Бiрхею не
пiзнiше наступного робочого дЕя з дня його пiдписzшlня (електронним пiдписом). Аукцiонне
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свiдоцтво, пИписане електроЕним пiдrисом, набувае юридичноi сили з моменту його

реестрачii на Бiржi.
7.|.l. Дукцiонне свiдоцтво в документарнiй формi на паперових носiях пiдписуеться покупцем
i працiвником Бiржi, що )mовноважений на втIиненIuI таких дiй. За бажанням cTopiн бiржовоi

угоди, ayKuioHHe свiдоцтво пiдписуються i засвiдчуеться печаткою зtlп,Iовника, rIасника -
переможця та Бiржi.

7.2. В перiодi пiдписшrня аукцiонних свiдоцтв в СЕТОД формуються протоколи про

результати проведення електронних аукцiонiв, аукчiоннi свiдоцтва, рахунки на оплату

реестрацiйного збору, iншi докуIuенти вiдповiдноi секцii Бiржi, якi вiдповiднi уlасники можуть
перегjIядати i роздруковувати. Сформований в СЕТО,,Щ протокол про результати проведенЕя
електронЕого аукцiону е пiдставою дJIя пiдписання аукцiонного свiдоцтва.

7.3. В перiодi пiдписання аукцiонних свiдоцтв по кожному аукчiоЕному свiдоцтвi в СЕТО.Щ
вiдображаеться iнформацiя щодо уrасникiв Системио що стали сторонtlпdи бiржовоi угоди
(Продавець та Покупець, далi - Сторони, а кожна окремо - Сторона). Кожному аукчiонному
свiдоцтву Бiржею присвою€ться реестрацiйний номер. ,Щана iнформацiя доступна тiльки для
cTopiH бiржовоi угоди.

7.4.Напiдставi аукчiонного свiдоцтва укJIадаеться договiр, визначенпilп.4.12 цих Правил.

7.5. .Щоговори мiж замовЕиком i 1^rасником - переможцем аукцiону укладаються у письмовiй

формi за результатап{и проведення електроЕних аукчiонiв.

7.6.Надоговорах, зЕlзначених у п. 4.12 цих Правил, простtlвJIяеться вiдмiтка про реестрацiю цiеТ
бiржовоТ угоди.

7.7. Вiдмова однiеТ зi CTopiH вiд пiдписання аукцiонного свiдоцтва у пtшеровому виглядi, згiдно
з пп. 7.1.1. цих Правил, не звiльняе Tzжy Сторону вiд виконання зобов'язань за аукцiонним
свiдоцтвом, сформованим та пiдписаним Сторонами електронним пiдписом у СЕТОД.

8. Порядок проведення розрахункiв

8.1. Бiржовий контракт (дериватив), договiр купiвлi-продажу бiржового KoHTptlKTy

(деривативу), договiр купiвлi-продажу майнових прав мае бути пiдписшrий учасником-
переможцем аукцiоЕу та зап,Iовником у 3 (трьох) оригiна-пьних примiрниках, украiнською
мовою, по одному дJuI rIасника аукцiону-переможця, зап{овника та Бiржi, що мalють однzlкову
юридиt{ну силу та е автентичними за змiстом, не пiзнiше двох робочих днiв з дня реестрацii
вiдповiдного аукчiонного свiдоцтва на Бiржi. Бiржовий контракт (дериватив), договiр купiвлi-
продЕDку бiржового контрtжту (деривативу), логовiр купiвлi-продажу майнових прав набирае
чинностi iз моменту його реестрацii на Бiржi.

8.2. Кiнцевi розрztхунки здiйснюються безпосередньо мiж Покупцем та Продавцем за
вiдповiдним договором у порядку, передбаченому цим договором.

8.3. Бiржа не несе вiдповiдальностi за подЕrльше виконання Покупцем та Продавцем cBoix
зобов'язань, передбачених договором.

8.4. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Покупчем та Продавцем,
спори вирiшуються у судовому порядку вiдповiдно до законодавства. У випадкЕtх, якi не
врегульованi рrовами цих Правил, Покупець та Продавець керуються умова},rи договору та
законодzlвством.
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8.5a]{а вимогу Продавця таlабо Покупця, при наявностi вiдповiдних договiрпих домовленостейз БiржеЮ, розрil(ункИ за договороМ таlабО контроль за виконанням поставки можуть
проводитися через Бiржу/за rIастю Бiржi за додаткову оплатУ таких послуг з бокУ Продавця
таlабо Покупчя.

9. Iнформув.lння про результати торгiв

9.1. Бiржа оприлюднюе результати електронних аукцiонiв в СЕТО!.

9.2. Звiт про результати електронних аукцiонiв е комерuiйною iнформацiею.

9,3, Особи, якi отримали звiт про результати електронних аукцiонiв, не мають права
оприлюдIювати чи передавати його TpeTiM особам в будь-якiй формi без письмового дозволуБiржi.

9,4, Вся iнформацiЯ, Що пов'язана з ходом та результатаildи електронних аукцiонiв, е власнiстю
Бiржi. Бiржа не мае права розголошувати iнфьрмацiю, що стосуеться cToiiH бiржових угод табезпосереДньо ПроДавця та ПокупцЯ визначених бiржовою угодою, за вишIтком випадкiв
надання Talcoi iнформацii вiдповiдно до вимог зЕlконодавства.

l0. СкасувЕlння результатiв торгiв або визнання електронного аукцiону т€ким, що не вiдбувся

l0,1, ЯкщО в моменТ закiнчення прийняття Заявок на r{асть в електронному аукцiонi
подано/дОпущенО менше однiеi Заявки, сЕтоД tвтоматично присвоюе електронному аукцiону
статус <Аукцiон не вiдбувся>.

10.2. Якщо до 1^racTi в електронному аукцiонi допущено:

10,2,1, одногО }цасника електронного аукцiону, СЕТО.Щ визнае такого )ласника переможцем
аукцiону' який запрОпонувtlВ цiновУ пропозицiю, щО дорiвнюе cTapтoBit цiнi (премi}j

10.2.2. двох та бiльше учасникiв електронного аукцiону, сЕто.Щ iжтивуе моДуль електронного
аукцiону.

'лЧ3a 
1*о за резуЛьтатап,lи електронного аукцiону жоден уIасник не зробив крок аукцiону,сЕтоД автоматиIIно присвоюе електронному аукцiЪну статус <Аукцiон нЬ вiдбувсо.

l0.4. Якщо rIасЕик аукцiону - переможець вiдr,rовився вiд пiдписшtня аукцiонного свiдоцтваабо вiдповцного договору чи не пiдписав ix у встановленi строки, Бiржею в сЕтод
формусться новий протокол про результати електронного аукцiону з визначенням переможцем
електронНого аукцiОЕу учасцИка з ЕастУпноЮ за величИною цiновою пропозицiaо, u у разiоднuжовrХ цiновиХ пропозицiй - 1"rасНика, щО подав iT ршriше, за )rмови, що ним зроблений
щонайменше один крок аукцiону, а у разi вiдсутностi iнших цi"о"й* пропозицiй - Ьiржею всЕтод присвоюеться електронному аукцiону.iчry. кАукцiон по позицii:не вiдбувся>.

10,5, У випадку, якщО )п{асниК аукцiону - переможець електронного аукцiону не подав
документи або вiдомостi, обов'язкове подання яких передбачено цrr" Правилаlrли або iншими
нормативними .жтчlil{и Бiржi, або подЕlв непрЕвдивi вiдомостi про себе, Бiржа приймае
заваIIтtDкуе рiшення про вiдп,rову у затвердженнi (ануrповання) пiотоколу про результати
еЛеКТРОННОГО аУКЦiОНУ абО аУКцiонного свiдоцтва. У тtжому разi " СВiОД *iorur"r"o
формуеться новий протокол про результати електронного аукцiьну з визначенням переможцем
еЛеКТРОННОГО аУКЦiОНУ rIаСНИКа з наступною за величиною цiновою пропозицi.о, u у разiодЕtжови)( цiновиХ пропозицiй - уrасНика, щО подЕlВ if раrriше, за )л{ови, що ним зроблений



щонайменше один крок аylщiону, а уразi вiдсутностi iнших цiнових пропозицiй - СЕТОД
автоматично присвоюе електронному аукчiону статус <AyKuioH по позицii не вiдбрсо.

10.6. Результати електронних аукцiонiв можуть бути частково або повнiстю визнанi
недiйсними i анупьованi у односторонньому порядку, якщо це визначено окремими рiшеннями
Бiржового KoMiTery Бiржi.

10.7. Рiшення Бiржового KoMiTery Бiржi про скасуваЕЕя результатiв електронних аукцiонiв е

пiдставою дJuI анулюванЕя аукцiонного свiдоцтва.

l0.8. У разi не пiдписання за результатами аукцiону Сторонаtrли (однiею з CTopiH) аукцiонного
свiдоцтва таlабо договору, Бiржа здiйснюе анулювання вiдповiдного аукцiонного свiдоцтва за
з.uIвою однiеi з CTopiH такого аукчiонного свiдоцтва.

l0.9. У разi анулювання аукцiонного свiдоцтва таlабо не пiдписання Сторонtлми (олнiею з

CTopiH) аукцiонного свiдоцтва таlабо договору, Сторони не звiльняються вiд сплати
комiсiйного (бiржового) збору та iнших обов'язкових платежiв, передбачених нормативними
докуIlrентами Бiржi таlабо вiдповiдними угодЕlI!{и, договорulп,lи, за даним аукцiонним
свiдоцтвом, якщо iнше не визначено рiшенням Бiржового KoMiTery Бiржi таlабо р[овами
договору, укJIаденого мiж Бiржею та таким }цасником Системи.

10.10. Винагороди Бiржi за послуги з органiзацii та проведення елекц)онного аукчiону з

продажу майна, майнових прш, iнших ToBapiB, забезпечення укладення, обiry та облiку
деривативiв не пiдлягае поверненню у разi скасувЕlння результатiв торгiв або визнаннrI

електронного аукчiону тtжим, що не вiдбрся.

11. Облiк бiржових KoHTpaKTiB (деривативiв)

l1.1. Бiржа, за результатапdи проведених електронних аукцiонiв, здiйснюе облiк Bcix
зареестров{lних на Бiржi бiржових KoHTaKTiB (леривативiв), в тому числi, IIIJIяхом вiдображення
в СЕТОД в розлiлi <профайл деривативр iнформацii, зокрема, щодо:
1 1.1.1. змiни власника деривативу в результатi укладення договору купiвлi-продажу бiржового
контакту (деривативу);
| | .| .2. виконання бiржового KoHTtlKTy (деривативу) ;

11.1.3. статус дii бiржового контЕжту (деривативу).

l1.2. З метою нЕIлежного облiку бiржових KoHTpaKTiB (леривативiв) на Бiржi, Сторони бiржовоi

угоди, не пiзнiше наступного робочого дня за днем настання кожноi окремоi обставини,
визначеноi у п.п. l1.2.t. цих Правил, зобов'язанi повiдомляти Бiржу про настання такоi
обставини, шuurхом надiслання на адресу епектронноi пошти Бiржi вiдповiдного електронного
повiдомлення (у довiльнiй формi) з зазначенням iнформацii щодо характеристики такоi
обставини.
||.2.1.,Що обставин, що пiдлягають обов'язковому iнформувzlнню, вiдповiдно до п. l1.2. цих
Правил, належать:
- виконання грошового зобов'язання щодо здiйснення оплати (в тому числi частковоi) за
бiржовим KoHTttKToM (леривативом);
- викон€lння зобовОязЕшня щодо передання у власнiсть Базового tжтиву за бiржовим контtжтом
(деривативом).

12. Вiдповiдальнiсть за порушенЕя цих Правил

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за аукцiонними свiдоцтваtr,tи та/або

договорами, визначеними в п. 4.12. цих Правил, учасники Системи несугь вiдповiдальнiсть
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вrдповrдно до закоЕодilвства Украiни, Правил, iнших нормативних акгiв Бiржi, що регулюютьбiржову торгiвлю, iншими внугрlшнiми документ€lп{и Бiржi.

12,2, ВiдпоBiдалrьнi} за достовiрнiсть iнформацii, що мiститься в долументах i вiдомостяхо щозавант€DкУютьсЯ в СЕТОД, подаютЬся Бiржi, за дii, вчиненi на пiдставi таких оо*Й.rrl" iвiдомостей, за невчасне повiдомлення ъiржl.rро 
"rr""ь,rня 

змiн до докр(ентiв та вiдомостей, щонадЕlютьсЯ дJUI надання доступу до СЕтО.Щ, а також за замiну або припинення дii зазначених
докупlентiв, ризиК настаЕнЯ несприятJIивим правових наслiдкiЪ, у.оrу r"aoi майнових, несутьособи, якi надапи Taki докуп(енти та вiдомостi.
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