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1. Загальні положення
1.1. Регламент організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»
(надалі - Регламент) розроблений відповідно до п.п. 1 п. 13 Порядку організації та
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
16.10.2014р. № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти
сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015р. № 16
(надалі - Порядок) та визначає механізм організації та проведення спеціалізованих аукціонів
з продажу скрапленого газу для потреб населення (надалі - аукціонів).
1.2. Даний Регламент є обов’язковим для всіх учасників спеціалізованих аукціонів.
1.3. Загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів
здійснюється Аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату власного
видобутку і скрапленого газу (надалі – Аукціонний комітет).
1.4. Регламент розроблений Приватним акціонерним товариством «Українська
міжбанківська валютна біржа» (надалі – ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,
Біржа) та відповідно до п.п. 2 п. 6 Порядку затверджується Аукціонним комітетом.
1.5. Усі поняття і терміни, що використовуються в цьому Регламенті, застосовуються
відповідно до Порядку.
1.6. Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для
його розроблення і затвердження. Усі додатки до Регламенту є його складовою і невід'ємною
частиною.
2. Загальні умови проведення аукціонів
2.1. Предметом аукціонів є скраплений газ – газ вуглеводневий, отриманий у
результаті нафтогазопереробки.
2.2. Обсяги скрапленого газу, які передбачається продавати на аукціоні, повинні
відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та бути
підтверджені сертифікатами відповідності.
2.3. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
- добросовісна конкуренція;
- відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;
- недискримінація учасників аукціону;
- об'єктивність та неупередженість;
- запобігання корупційним діям і зловживанням.
2.4. Ціна 1 тонни скрапленого газу, вартість лота, що зазначаються в пропозиціях
продавців і заявках покупців на участь в аукціоні, а також крок аукціону встановлюються з
урахуванням та без урахування податку на додану вартість.
2.5. Аукціони проводяться згідно з затвердженим Аукціонним комітетом графіком.
Якщо графік проведення аукціонів змінено, строк подання заявки на проведення аукціону
відповідно змінюється за рішенням Аукціонного комітету.
2.6. Завірені копії протоколів засідання Аукціонного комітету надаються Біржі в день
засідання Аукціонного комітету.
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3. Учасники аукціону
3.1. Учасниками аукціонів є Аукціонний комітет, продавці та покупці.
3.2. Продавцями скрапленого газу на аукціоні виступають підприємства, частка
держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків і більше, господарські товариства,
50 відсотків і більше акцій (часток, паїв) яких належить до статутного капіталу інших
господарських товариств, акціонером яких є держава, що володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств,
учасники договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу зазначених
підприємств, товариств, дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 відсотків
і більше загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені
договорами про спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.
3.3. Продавці – це суб'єкти господарювання, зазначені в п. 3.2. цього Регламенту,
виробники скрапленого газу, зазначені в п. 3.2. цього Регламенту, та інші юридичні особи,
які отримують скраплений газ згідно з договорами про спільну діяльність із суб'єктами
господарювання, зазначеними в п. 3.2. цього Регламенту, а також суб'єкти господарювання,
зазначені в п. 3.2. цього Регламенту, що реалізують скраплений газ, отриманий з виробленої
(переробленої), придбаної нафти, газового конденсату, природного газу, конфіскованих,
визнаних відповідно до законодавства безхазяйним майном.
3.4. Покупцями на аукціоні виступають суб'єкти господарювання всіх форм власності
- резиденти, які мають намір придбати нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ
відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, не перебувають у стані
ліквідації або стосовно яких не порушено справу про банкрутство, а також подали в повному
обсязі аукціонну документацію.
3.5. Покупцями на спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу для потреб
населення є спеціалізовані суб'єкти господарювання, що отримали дозвіл на початок
виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і реалізують такий скраплений газ виключно
населенню через власні або орендовані майнові об'єкти (крім автомобільних газозаправних
станцій).
4. Порядок допуску учасників до аукціонів
4.1. Підставою для допуску продавців та покупців до аукціонів в якості учасників
аукціонів, що проводяться на Біржі, є рішення Аукціонного комітету, оформлене
відповідним протоколом.
4.2. Суб'єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціонах в якості
покупців повинні укласти з Біржею договори про надання послуг (Додаток 2 до цього
Регламенту) не пізніше ніж до 18.00 години робочого дня, що передує дню проведення
аукціону.
4.3. Для укладення договору про надання послуг покупець надає Біржі копії наступних
документів, завірених підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою покупця:
1) копію Статуту підприємства в останній редакції або іншого установчого документу
(з змінами та доповненнями);
2) копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
3) копію Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за
наявності);
4) копію Свідоцтва платника єдиного податку (за наявності);
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5) копію документу, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
6) копію 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта керівника та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру;
7) Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної
особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою,
згідно п.4.2. цього Регламенту);
8) копію 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номеру уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної
особи (в разі підписання договору уповноваженою особою, згідно п.4.2. цього Регламенту);
9) Анкету учасника аукціонів за встановленою Біржею формою;
газом;

10) копію дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки із скрапленим

11) документи, що підтверджують наявність у покупця власних або орендованих
аварійно-диспетчерської служби, оперативного зв’язку 104, підрозділів аварійно-відновних
робіт та виробничої бази, необхідної для виконання всіх видів робіт для забезпечення
безперебійного та безаварійного газопостачання;
12) документи, що підтверджують наявність власних або орендованих майнових
об'єктів (крім автомобільних газозаправних станцій).
4.4. Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи, необхідні для участі
в аукціоні, в тому числі, але не виключно з метою виконання функцій суб’єкта фінансового
моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
4.5. Покупці, що не уклали договір про надання послуг, згідно п. 4.2. цього
Регламенту, до участі в аукціоні не допускаються.
Заявки на участь в аукціоні від покупців приймаються Біржею, у разі виконання
покупцями вимог п. 4.2., 4.3. цього Регламенту.
4.6. Договір про надання послуг, згідно п. 4.2. цього Регламенту, укладається
терміном на 1 (один) рік з можливою пролонгацією.
4.7. В разі внесення змін в документи, зазначені в п. 4.3. цього Регламенту, покупець
зобов’язаний в 5-денний термін повідомити Біржу з наданням завірених копій таких
документів.
5. Порядок визначення обсягу реалізації та подачі заявок на проведення аукціону
5.1. Спеціалізовані аукціони проводяться окремо згідно із затвердженим Аукціонним
комітетом графіком:
5.1.1. Продавці скрапленого газу для потреб населення заявляють увесь обсяг
продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього
спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах,
визначених Порядком.
5.1.2. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають Біржі до 15 числа
місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги
потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого
газу.
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5.1.3. Біржа узагальнює інформацію, зазначену у п.5.1.2 цього Регламенту, та подає її
протягом двох робочих днів Аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації
скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.
5.1.4. Продавці скрапленого газу для потреб населення подають Аукціонному
комітетові до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про
весь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього
спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах,
визначених цим Регламентом.
5.1.5. Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом двох днів після
надходження останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують
заявку на проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб
населення та подають її Аукціонному комітетові.
5.1.6. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають Біржі за один день до
проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрями реалізації скрапленого
газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією, для узагальнення та подання інформації
аукціонному комітетові.
5.1.7. Граничний обсяг скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих
аукціонах, не може перевищувати 4000 тонн на місяць.
5.2. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за
7 (сім) робочих днів (у разі проведення додаткового аукціону — 5 (п’ять) робочих днів) до
дня проведення аукціону Аукціонному комітетові заявки на проведення аукціону (Додаток 1
до цього Регламенту), які ним схвалюються або відхиляються.
5.3. До заявок на проведення аукціону додаються:
1) документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів скрапленого газу, або
розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для
забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату;
2) проект договору купівлі-продажу;
3) відомості про умови транспортування скрапленого газу з використанням
трубопровідної системи, залізничного та автомобільного транспорту відповідно до
визначеного базису поставки та рівних умов доступу для всіх покупців до ресурсу
скрапленого газу;
4) документи, що підтверджують якісні характеристики товару;
5) документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачається виробити,
реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали
участь.
5.4. Планування обсягів скрапленого газу, що необхідні для задоволення потреб
населення у повному обсязі, здійснюється шляхом подання Радою міністрів Автономної
Республіки
Крим,
обласними,
Київською
та
Севастопольською
міськими
держадміністраціями разом з покупцями скрапленого газу для потреб населення інформації
про обсяг такого газу за формою, встановленою Мінекономрозвитку за погодженням з
Міненерговугіллям.
5.5. Скраплений газ виставляється на аукціоні у вигляді лотів, формування яких
здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик,
визначених у заявках на проведення аукціону.
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5.6. Аукціонний комітет розглядає подані заявки на проведення аукціону з продажу
скрапленого газу, визначає їх відповідність вимогам Порядку.
5.7. В разі їх схвалення, Аукціонний комітет передає Біржі разом із копією
відповідного протоколу засідання Аукціонного комітету не пізніше ніж за 6 (шість) робочих
днів (у разі проведення додаткового аукціону – 4 (чотири) робочих дні) до дня проведення
аукціону.
5.8. Якщо факт неузгодження заявки на проведення аукціону із сертифікатом
відповідності виявлено Аукціонним комітетом під час проведення аукціону, результати
аукціону анулюються.
5.9. Якщо графік проведення аукціонів змінено, строк подання заявок на проведення
аукціону відповідно змінюється за рішенням Аукціонного комітету.
6. Порядок інформування про проведення аукціону
6.1. На підставі поданих заявок Біржа публікує оголошення про проведення аукціону
в газеті «Урядовий кур'єр» та розміщує на веб-сайті Біржі (www.uice.com.ua) не пізніше ніж
за 5 (п’ять) робочих днів (у разі проведення додаткового аукціону – 3 (три) робочих дні) до
дня його проведення.
6.2. Оголошення містить відомості про:
1) аукціонний бюлетень, що містить інформацію про найменування родовища, обсяг,
стартову ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види
договорів;
2) порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її подання (до 18.00
робочого дня, що передує дню проведення аукціону);
3) перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;
4) час та місце проведення аукціону;
5) найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи Біржі;
6) розмір гарантійного внеску (5 відсотків заявленого обсягу закупівлі) та порядок
його сплати (зазначається не менш як два рахунки Біржі, відкриті у різних банках).
6.3. Біржа складає та оприлюднює в засобах масової інформації, а також розміщує на
власному веб-сайті Біржі (www.uice.com.ua) до кожної аукціонної сесії аукціонний бюлетень,
який містить інформацію про подані продавцями заявки на проведення аукціонів.
6.4. Аукціони з продажу скрапленого газу проводяться за адресою: м. Київ, вул.
Межигірська, 1.
7. Порядок подачі покупцями заявок на участь в аукціоні
7.1. Покупці скрапленого газу для потреб населення подають Біржі за один день до
проведення спеціалізованого аукціону довідку про обсяг та напрямки реалізації скрапленого
газу, згідно п. 5.1.6 цього Регламенту.
7.2. Для участі в аукціоні покупець подає Біржі аукціонну документацію:
1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із
зазначенням лотів (Додаток 3 до цього Регламенту);
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2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного
внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження;
7.4. Аукціонна документація приймається за місцем знаходження Біржі: м. Київ, вул.
Межигірська, 1.
7.4. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж
розмір одного лота.
7.5. Покупець має право:
1) подати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;
2) придбати на аукціоні скраплений газ в обсязі, який не перевищує обсягу,
визначеного у заявці на участь в аукціоні;
3) відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку
її подання.
7.6. Покупець - учасник спеціалізованого аукціону має право подати заявку на участь
у спеціалізованому аукціоні у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на
попередньому спеціалізованому аукціоні, з визначенням обсягу споживання скрапленого
газу, необхідного для повного задоволення потреб населення регіону, якому він постачає
скраплений газ, відповідно до обсягів потреби скрапленого газу, зазначених у довідці,
поданій згідно п. 5.1.6 цього Регламенту.
7.7. Біржа видає уповноваженій особі покупця довідку про подання ним аукціонної
документації (Додаток 4 до цього Регламенту).
7.8. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня опублікування в газеті
«Урядовий кур'єр» оголошення про проведення аукціону. Заявки на участь в аукціоні
приймаються за адресою Біржі кожного робочого дня з 9-00 до 18-00 години. Приймання
заявок на участь в аукціоні припиняється о 18-00 годині робочого дня, що передує дню
проведення аукціону.
7.9. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, повертаються без
реєстрації.
7.10. Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні в Книзі реєстрації заявок від покупців
на участь в спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення і
подає їх перелік Аукціонному комітетові.
7.11. У разі, якщо покупцем надано не повний пакет аукціонної документації, Біржа
приймає, реєструє та включає в перелік заявок, що надається Аукціонному комітетові, при
цьому Біржа вказує на відсутність певних документів, що надані таким покупцем.
7.12. Аукціонний комітет розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в
аукціоні та надає Біржі копію відповідного протоколу засідання Аукціонного комітету не
пізніше ніж за 2 (дві) години до початку аукціону.
7.13. З метою забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у покупців згідно з
поданою заявкою на участь в аукціоні, встановлюється гарантійний внесок в розмірі 5
(п’яти) відсотків від заявленого обсягу закупівлі, що сплачується на один з рахунків Біржі,
що зазначаються в оголошенні про проведення аукціону:
1) № 26006710746130 в АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805;
2) № 26504053100211 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842;
3) № 26502750 в ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 334851.
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7.14. Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням
платежу:
«Гарантійний
внесок
для
участі
в
аукціоні
№ ___________ від «__»_________20__ року по Договору № ____ від ________ 201__ року».
8. Реєстрація учасників аукціону
8.1. Участь в аукціоні можуть брати покупці, що подали заявку на участь у ньому в
установлений строк та яка, в подальшому, була схвалена Аукціонним комітетом, про що
зазначено в відповідному рішенні (Протоколі засідання) Аукціонного комітету. До аукціону
допускаються учасники, які виконали всі вимоги, що до них ставляться, та пройшли
обов'язкову реєстрацію.
8.2. У день проведення аукціону Біржа реєструє присутніх продавців та покупців у
Книзі реєстрації присутніх продавців та покупців.
8.3. Для реєстрації уповноваженої особи продавця та покупця пред'являється паспорт
або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність на вчинення дій під час аукціону
(Додаток 5 до цього Регламенту), зокрема участь у ньому та підписання аукціонного
свідоцтва, після чого такій особі видається аукціонна картка з номером, яка повертається
після закінчення аукціону.
8.4. Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох
уповноважених осіб.
8.5. Реєстрація починається за годину та закінчується за 10 хвилин до початку
аукціону. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються.
8.6. До Книги реєстрації вносяться такі відомості щодо покупців та продавців:
1) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання і
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
2) для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ.
8.7. Біржа надає Аукціонному комітетові перелік осіб, які не беруть участь в аукціоні,
але бажають бути присутніми на ньому, зокрема представники засобів масової інформації та
громадських організацій, а також запрошені Біржею особи. Аукціонний комітет приймає
рішення щодо їх присутності на аукціонах та надає Біржі копію відповідного протоколу
засідання Аукціонного комітету не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку аукціону.
Присутні особи, які не беруть участь в аукціоні, реєструються Біржею у відповідній книзі.
8.8. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а
також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не
підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків,
установлених законом.
9. Порядок проведення аукціону
9.1. Для проведення аукціону Біржа призначає ліцитатора.
9.2. До початку проведення аукціону ліцитатор оголошує порядок його проведення,
правила поведінки на аукціоні, а також іншу необхідну інформацію.
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9.3. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором лота, його характеристик,
умов продажу одночасно з ударом аукціонного молотка.
9.4. Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою
стартової ціни, не допускається.
9.5. Продаж скрапленого газу за ціною нижче стартової ціни, визначеної в
аукціонному бюлетені, можливий лише за згодою продавця. Таке рішення оформляється
продавцем за встановленим Біржею зразком (Додаток 6 до цього Регламенту). Інформація
про зниження ціни відповідного лота оприлюднюється ліцитатором.
9.6. Умови аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладення договору
купівлі-продажу зміні не підлягають.
9.7. У ході аукціону обов’язкове додержання таких вимог:
1) про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною покупці заявляють
виключно в один із таких способів:


підняття таблички з номером, що повернутий до ліцитатора;


підняття таблички з номером з одночасним пропонуванням своєї ціни лота, яка
повинна бути більша від оголошеної ліцитатором мінімум на крок аукціону або її
підвищення є кратним кроку аукціону;
2) крок аукціону становить 10 гривень;
3) підняття покупцем таблички з номером після пропонування ліцитатором ціни лота,
зокрема стартової, свідчить про його згоду на оголошену ліцитатором ціну. Ліцитатор
називає номер покупця, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на
крок аукціону;
4) підняття покупцем таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота свідчить
про його намір придбати лот за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер
покупця, що запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону;
5) якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно кілька покупців
піднімають таблички з номерами, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону,
не оголошуючи номерів покупців до останньої пропозиції, поки не буде визначено покупця,
який підняв свою табличку останнім;
6) якщо протягом неодноразового збільшення ліцитатором ціни лота одночасно кілька
покупців залишають свої таблички піднятими, ліцитатор може запропонувати їм назвати
свою ціну лота. Після першого оголошення одним з покупців нової ціни лота ліцитатор
називає аукціонний номер такого покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує
торги;
7) переможцем аукціону визнається покупець, табличку якого ліцитатор назвав
останнім. Торги з продажу лота вважаються закінченими, якщо після триразового
оголошення чергової ціни лота не буде оголошено його більшу ціну і ліцитатором одночасно
з ударом аукціонного молотка буде оголошено: "Продано покупцеві № __".
9.8. В процесі проведення Аукціону учасникам аукціону та присутнім на аукціоні
особам забороняється:


вести розмови між собою;


використовувати час аукціону для вирішення питань чи оголошення
інформації, що не стосується аукціону;

будь-яким чином втручатися в процес проведення аукціону, якщо ці дії
призводять до порушення порядку проведення аукціону;
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пересуватися по торговій залі, під час проведення аукціону.

9.8.1. При надходженні зауваження від присутнього на Аукціоні секретаря
Аукціонного комітету або уповноваженої особи Продавця чи Біржі (в тому числі ліцитатора),
стосовно порушень учасниками аукціону та/або присутніми на аукціоні особами вимог
визначених п.п. 9.8. цього Регламенту, Аукціон призупиняється до усунення відповідних
порушень, про що оголошується ліцитатором.
Секретар Аукціонного комітету, який присутній на Аукціоні, уповноважені
представники Продавця та Біржі складають відповідний Протокол порушень з зазначенням
причини призупинення Аукціону.
Протокол порушень складається у трьох примірниках, які підписуються присутніми
на Аукціоні секретарем Аукціонного комітету, уповноваженою особою Продавця та Біржі по
одному для кожної сторони. Складений Протокол порушень, секретарем Аукціонного
комітету, виноситься на розгляд чергового засідання Аукціонного комітету для прийняття
відповідного рішення.
9.8.2. За порушення учасниками Аукціону та/або присутніми на аукціоні особами
вимог визначених п.п. 9.8. цього Регламенту, учасники Аукціону та/або присутні на аукціоні
особи, за умови прийняття відповідного рішення згідно п.п. 9.9.1. цього Регламенту, можуть
бути вилучені із зали, де проводиться Аукціон, та/або не допускатися до участі у наступних
аукціонах.
10. Порядок оформлення результатів аукціонів
10.1. Після закінчення аукціону складається аукціонне свідоцтво (Додаток 7 до цього
Регламенту) у чотирьох примірниках, які підписуються уповноваженими особами покупця,
продавця, Біржі та Аукціонного комітету (по одному примірнику для кожної сторони).
10.2. Аукціонні свідоцтва затверджуються уповноваженим представником
Аукціонного комітету. Один з чотирьох примірників кожного аукціонного свідоцтва
надається Аукціонному комітету. Аукціонний комітет надає Біржі копію відповідного
протоколу засідання Аукціонного комітету щодо затвердження аукціонних свідоцтв, з
доданням відповідного реєстру аукціонних свідоцтв.
10.3. На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець
протягом 3 (трьох) днів зобов'язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами
якого продавець зобов'язаний поставити скраплений газ відповідно до визначеного базису
поставки та якісної характеристики, а покупець - прийняти та оплатити їх.
10.4. Реєстрація договорів купівлі-продажу здійснюється Біржею за умови
надходження комісійного збору в повному обсязі, згідно п. 11.8. цього Регламенту на
рахунок Біржі від покупців, що підписали аукціонне свідоцтво яке затверджено Аукціонним
комітетом.
10.5. Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного
свідоцтва або договору купівлі-продажу у зазначений строк, результати аукціону щодо
відповідних лотів за рішенням Аукціонного комітету анулюються.
10.6. Біржа складає бюлетені середньозважених цін для кожного аукціонного дня і
аукціонної сесії. Після закінчення аукціонного дня (аукціонної сесії), та затвердження
відповідних аукціонних свідоцтв Аукціонним комітетом відповідно до п. 10.2. цього
Регламенту, Біржа оприлюднює бюлетень середньозважених цін шляхом його розміщення у
засобах масової інформації та на власному веб-сайті. У разі коли аукціони проводяться
регулярно, бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення аукціонного дня
(аукціонної сесії).
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11. Порядок розрахунків
11.1. Сума гарантійного внеску, внесена покупцем для участі в аукціоні, повертається
йому протягом 2 (двох) робочих днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення Аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;
2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її
подання;
4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
5) визнання аукціону таким, що не відбувся.
11.2. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, який:
1) став переможцем аукціону, в тому числі у разі, коли він відмовився від укладення
договору купівлі-продажу;
2) подав заявку на участь в аукціоні, але не прибув для участі в ньому.
11.3. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми
гарантійного внеску, перерахованого покупцем на рахунок Біржі, у порядку встановленому
цим Регламентом.
11.4. За результатами проведення аукціону, на підставі аукціонних свідоцтв, що
затвердженні Аукціонним комітетом відповідно до п. 10.2. цього Регламенту, розрахунки за
гарантійним внеском здійснюються Біржею наступним чином:
1) якщо заявка на участь в аукціоні задоволена повністю, повна сума гарантійного
внеску на підставі листа-розпорядження продавця скрапленого газу перераховується
продавцю, як часткова оплата за відповідним зареєстрованим Біржею договором купівліпродажу;
2) якщо заявка на участь в аукціоні задоволена частково, сума, що відповідає 5
відсоткам початкової вартості придбаних лотів, на підставі листа-розпорядження продавця
перераховується продавцю, як часткова оплата за відповідним зареєстрованим Біржею
договором купівлі-продажу, а залишок повертається покупцю.
11.5. Біржа перераховує гарантійний внесок на розрахунковий рахунок продавця з
призначенням платежу: «Перерахування гарантійного внеску згідно аукціону №_____, який
відбувся «___»_________201__ року по Договору № _____ від «___» _________ 201__ року.
Без ПДВ».
11.5. На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть
проводитися через Біржу.
11.6. Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання скрапленого газу після
надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівліпродажу. Якщо покупець не перерахував кошти у повному обсязі на рахунок продавця у
строки, визначені таким договором, продавець негайно інформує про це Аукціонний комітет.
11.7. Кінцеві розрахунки за скраплений газ здійснюються безпосередньо між
покупцем та продавцем за відповідним договором купівлі-продажу з урахуванням суми
гарантійного внеску.
11.8. Для відшкодування Біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням
аукціону, з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у
розмірі, визначеному у договорі про надання послуг, що укладається між покупцем та
Біржею, згідно п. 4.2. цього Регламенту, але не може бути більше 0,1 відсотка загальної
вартості придбаних обсягів скрапленого газу.
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11.9. Сума комісійного збору, відповідно до п. 11.8 цього Регламенту, сплачується з
урахуванням податку на додану вартість у відсотках від загальної вартості придбаного
обсягу скрапленого газу на підставі аукціонного свідоцтва в строк, що не перевищує 3
(трьох) днів з дня проведення аукціону, та є обов'язковою умовою реєстрації Біржею
договору купівлі-продажу скрапленого газу, укладеного між учасниками за результатами
аукціону.
12. Прикінцеві положення
12.1. Аукціон за відповідним лотом визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:
1) заявки на участь в аукціоні подали менше ніж два покупці;
2) Аукціонним комітетом відхилено всі заявки на участь в аукціоні;
3) на торгах лота були присутні представники менше ніж двох покупців.
12.2. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день, додатковий
спеціалізований аукціон проводиться за рішенням Аукціонного комітету в тому ж
календарному місяці в порядку, визначеному цим Регламентом.
12.3. Якщо потреба у скрапленому газі покупців, що беруть участь у спеціалізованому
аукціоні, була задоволена, а обсяги скрапленого газу не реалізовано на такому аукціоні,
нереалізовані обсяги газу виставляються для реалізації на біржовому аукціоні, рішення про
проведення якого приймає Аукціонний комітет і який проводиться не пізніше ніж через п'ять
робочих днів з дня проведення спеціалізованого аукціону. Рівень стартової ціни на
скраплений газ на такому аукціоні визначається відповідно до положень пункту 19 Порядку.
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№ _______________
від «___»__________20__ р.

Додаток 1
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»

Аукціонному комітету
з продажу нафти сирої, газового
конденсату власного видобутку
і скрапленого газу
ЗАЯВКА
на проведення спеціалізованого аукціону
з продажу скрапленого газу для потреб населення
________________________________________________________________________________
(найменування продавця)

на спеціалізованому аукціоні №_____, що відбудеться «___»__________20__ р., пропонує
реалізувати ____________________________, загальним обсягом ___________________ тонн,
ресурс __________20__р. з _____________________________________________________
(найменування родовища)

з наступним розподілом по лотах:
Стартова ціна за
Стартова
Обсяг, що
1 тонну,
Кількість
вартість Загальний
міститься в
гривень
лотів,
одного лоту,
обсяг,
одному лоті,
одиниць
гривень
тонн
тонн
(без ПДВ) (з ПДВ)
(з ПДВ)*

Загальна
Умови
Термін
вартість,
транспорт відвантаж
гривень
ування
ення
(з ПДВ)

Виробник _________________________________________________________________
В С Ь О Г О:

1. Умови постачання:
__________________________________________________________________________
2. Місцезнаходження та реквізити продавця:
_____________, ____________________________________________________________
(поштовий індекс)

(адреса продавця)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________,
Розрахунковий рахунок №__________ в ________________________, МФО _________
Індивідуальний податковий номер: __________________ Свідоцтво № _____________
Телефон (_____) ______________________, факс ________________________________
Електронна адреса _________________________________________________________
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3. Гарантія продавця:
Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на аукціоні обсяги ____________
не знаходяться під арештом, в заставі та необтяжені іншими зобов’язаннями.
4. Місце проведення аукціону ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.
5. З Регламентом організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»,
ознайомлені та погоджуємося.
Керівник

організації

___________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

м. п.
Головний

бухгалтер

___________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

Примітка: Заявка на проведення аукціону друкується на фірмовому бланку продавця.
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Додаток 2
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № _____
м. Київ

«__» ________ 20__ р.

___________________________________________________________ (далі – Покупець), в
особі __________________________________________________________, який/яка діє на
підставі ___________________, з однієї сторони, та
Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа»
(далі – ПрАТ «УМВБ», Біржа), в особі Голови Правління ______________________________,
який/яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі - разом іменуються Сторони, а кожна
окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі – Договір) про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є надання Біржею послуг з організації та
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення, що
виставляється на продаж суб’єктами господарювання, згідно Регламенту організації та
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі - Регламент) розроблений відповідно
до п.п. 1 п. 13 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої,
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. № 570 «Про організацію та проведення
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і
скрапленого газу» (надалі - Порядок), рішень Аукціонного комітету з продажу нафти сирої,
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі – Аукціонний комітет).
1.2. Цей договір є підставою для допуску Покупця до участі в спеціалізованих
аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення (далі - Аукціон) в якості
учасника аукціонів.
2.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІРЖІ

2.1. Біржа зобов'язується:
2.1.1. У разі виконання всіх істотних умов цього Договору, реєструвати заявки на
участь в аукціонах від Покупця.
2.1.2. Забезпечувати належні умови проведення аукціонів.
2.1.3. Забезпечувати Покупця аукціонною карткою з номером.
2.1.4. Видати Покупцю належним чином оформлене аукціонне свідоцтво (аукціонні
свідоцтва).
2.1.5. Зареєструвати договір купівлі-продажу за умови сплати Покупцем комісійного
збору Біржі, згідно п. 4.2 цього Договору;
2.1.6. Повертати суму гарантійного внеску Покупцю протягом двох робочих днів
після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення Аукціонним комітетом заявки на участь в аукціоні;
2) відкликання Покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її
подання;
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4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
5) визнання аукціону таким, що не відбувся.
2.2. Біржа має право:
2.2.1. Відмовляти в реєстрації заявки на участь в аукціоні у випадку, якщо така
заявка подана після закінчення строку її подання.
3.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

3.1. Покупець зобов'язується:
3.1.1. Дотримуватися вимог Регламенту, Порядку, рішень Аукціонного комітету та
чинного законодавства України.
3.1.2. Подавати Біржі аукціонну документацію на кожен аукціон до 18-00 години
робочого дня, що передує дню проведення аукціону, за адресою вказаною в оголошенні
кожного робочого дня з 9-00 до 18-00 години.
3.1.3. Для участі в аукціонах вносити на один з рахунків Біржі гарантійні внески в
розмірі 5 (п’яти) відсотків заявленого обсягу закупівлі.
3.1.4. У разі визнання його переможцем аукціону підписати аукціонне свідоцтво
(аукціонні свідоцтва), сплатити Біржі комісійний збір, укласти договір (договори) купівліпродажу з продавцями, сплатити кошти за придбаний на аукціоні скраплений газ, згідно
укладеного(них) договору (договорів) купівлі-продажу.
3.1.5. У разі внесення змін в документи, що надавалися Покупцем для укладення
цього Договору, в 5-денний термін повідомити Біржу з наданням завірених копій таких
документів.
3.2. Покупець має право:
3.2.1. Отримати консультації у працівників Біржі щодо умов участі та проведення
аукціонів.
3.2.2. Ознайомитися з лотами та їх характеристиками, що виставляються на аукціони.
3.2.3. Подавати лише одну заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом.
3.2.4. Відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення
строку її подання.
3.2.5. Придбати на аукціоні скраплений газ для потреб населення в обсязі, який не
перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Покупець, до подання на реєстрацію заявки на участь в аукціоні, вносить
гарантійний внесок на один з рахунків Біржі, що зазначається в оголошенні про проведення
аукціону (аукціонному бюлетені) в розмірі 5 (п’ять) відсотків заявленого обсягу закупівлі.
4.1.1. Сума гарантійного внеску повертається покупцю протягом 2 (двох) робочих
днів після виникнення підстави для її повернення, а саме:
1) відхилення Аукціонним комітетом з продажу нафти сирої, газового конденсату
власного видобутку і скрапленого газу (далі – Аукціонний комітет) заявки на участь в
аукціоні;
2) відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
3) повернення заявки на участь в аукціоні, що надійшла з порушенням строку її
подання;
4) визнання переможцем аукціону іншого покупця;
5) визнання аукціону таким, що не відбувся.
4.1.2. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, який:
1) став переможцем аукціону, в тому числі у разі, коли він відмовився від укладення
договору купівлі-продажу;
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2) подав заявку на участь в аукціоні, але не прибув для участі в ньому.
4.2. Покупець в разі визнання його переможцем аукціону сплачує Біржі комісійний
збір в розмірі 0,1 відсотка від загальної вартості придбаних обсягів скрапленого газу, згідно
аукціонного свідоцтва (свідоцтв) в термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дня
проведення аукціону.
4.3. Покупець в разі визнання його переможцем аукціону зобов'язаний сплатити
кошти за придбані на аукціоні обсяги скрапленого газу на підставі укладеного з продавцем
договору (договорів) купівлі-продажу.
4.4. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми
гарантійного внеску, перерахованого покупцем на рахунок біржі. На вимогу продавця
розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через біржу.
4.5. Біржа перераховує гарантійний внесок по придбаних на аукціоні Покупцем лотах
на розрахунковий рахунок продавця протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання
Біржею листа-розпорядження від продавця про факт надходження коштів від Покупця на
розрахунковий рахунок продавця за придбані на аукціоні лоти.
5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього договору несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України та цього Договору.
5.2. Покупець, який не виконав умови п. 4.1. цього Договору, не допускається до
участі в аукціоні.
5.3. При порушенні термінів сплати комісійного збору Біржі відповідно до п. 4.2.
цього Договору, покупець сплачує Біржі пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла у період за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.
6.

ІНШІ УМОВИ

6.1. Аукціони проводяться з дотриманням наступних загальних принципів:
добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення аукціону,
недискримінації учасників аукціону, об’єктивності та неупередженості, запобіганню
корупційним діям і зловживанням.
6.2. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а
також відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не
підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків,
установлених законом.
6.3. Методологічні, аналітичні, та інші розробки щодо організації та проведення
аукціону вважаються інтелектуальною власністю Біржі, та не можуть розповсюджуватись
без дозволу Біржі.
7.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання та скріплення печатками
Сторін та діє один рік.
7.2. У разі, якщо Сторони письмово не повідомлять одна одну про припинення дії
договору за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення його дії, строк дії договору
вважається пролонгованим до «31» грудня кожного наступного календарного року.
7.3. Договір може бути розірваний за погодженням Сторін, за умови попереднього
письмового повідомлення однією з Сторін іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів,
шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.
7.3.1. Цей Договір може бути розірваний достроково з наступних підставах:
- у випадку прийняття Аукціонним комітетом рішення про відсторонення Покупця від
участі в наступних аукціонах;
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- у разі неодноразового порушення Покупцем умов цього Договору або Регламенту;
- у випадку припинення діяльності Біржі або припинення проведення Аукціонів;
- за взаємною згодою Сторін.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей договір є підставою для участі Покупця в спеціалізованих аукціонах з
продажу скрапленого газу для потреб населення протягом усього строку дії цього Договору.
8.2. Покупець підтверджує, що він ознайомлений з умовами та порядком продажу
скрапленого газу, пакетом документів на них, фізичними, юридичними та фінансовими
сторонами його продажу, умовами оплати, постачання та згоден на даних умовах брати
участь у аукціонах та претензій до Біржі не має.
8.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін
та дійсні лише, якщо вони підписані обома Сторонами, шляхом укладання додаткової угоди
до цього Договору.
8.4. Спори, які виникли між Сторонами, вирішуються відповідно до чинного
законодавства України.
8.5. Сторони повинні повідомити одна одну про зміну своїх реквізитів протягом 10
(десяти) робочих днів з моменту, коли сталися такі зміни.
8.6. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу (по одному примірнику для кожної із Сторін).
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

9.
Покупець:

Біржа:

______________________________________
______________________________________

ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»

Адреса:_______________________________
______________________________________
Реквізити:
р/р ___________________________________
в_____________________________________
МФО _________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________
Св. пл. ПДВ № ________________________
Ін. под. № _____________________________

04070, м. Київ,
вул. Межигірська, 1
Реквізити:
р/р № 26504053100211
філія Київського регіонального управління
ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 321842
Код за ЄДРПОУ 22877057
Св. пл. ПДВ № 1002555464
Ін. под. № 228770526655

Засоби зв’язку:
Тел.: _________________________________
Факс: _________________________________
E-mail: _______________________________

Засоби зв’язку:
Тел.: +38 (044) 461-54-30
Факс: +38 (044) 461-54-28
E-mail: uice@uice.com.ua

За Покупця:

За Біржу:
Голова Правління

_____________________/ _______________/

_____________________/ _______________/

м.п.

м.п.
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Додаток 3
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»

№ _______________
від «___»__________20__ р.

ЗАЯВКА
на участь у спеціалізованому аукціоні
з продажу скрапленого газу для потреб населення
№ ______ , який відбудеться «___»__________201__ р.
___________________

«___»__________201__ р.

(місто)

________________________________________________________________________________
(найменування покупця)

Місцезнаходження та реквізити покупця:
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________,
_____________ , _________________________________________________________________
(поштовий індекс)

(адреса покупця)

Розрахунковий рахунок № __________ в _____________________________, МФО _________
телефон (_____) __________________, гол. бухг. _____________, факс __________________,
електронна пошта ________________________________________________________________
згідно з Договором про надання послуг №_____ від «___»___________201__р. має намір
придбати скраплений газ, ресурсу ___________ 201__р., загальним обсягом
_____________________ (________________________________________________) тонн,
загальною вартістю __________________ (_______________________________________) грн.
з наступним розподілом по лотах:
Обсяги придбання
№ поз.
бірж. бюл.

Кількість
лотів,
одиниць

Обсяг, що Ціна за 1
Загальний
міститься в тонну,
обсяг,
одному лоті, гривень
тонн
тонн
(з ПДВ)

Характеристика лоту
Загальна
Умови Термін
вартість, Продавець
транспор відванта
гривень (Виробник)
тування ження
(з ПДВ)

ВСЬОГО:

Гарантійний внесок в сумі ___________________________________________________
(__________________________________________________________) грн. ___ коп. (без ПДВ)
перераховано «_____» ________ 201___ р. на рахунок ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа» № ________________________ в____________________________________,
МФО __________.
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З Регламентом організації та проведення спеціалізованих аукціонів з скрапленого газу
для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» ознайомлені та
зобов’язуємося виконувати.
Керівник

організації

___________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

м. п.
Головний

бухгалтер

___________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

ЗАРЕЄСТРОВАНО:
ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
Реєстраційний № ______
«___»___________20__ р.
________________/________________
(підпис/П.І.Б.)

Примітка: Заявка на учать в аукціоні друкується на фірмовому бланку покупця.
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Додаток 4
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
Вих. № _____________
від «__» ___________ 20__р.
ДОВІДКА
видана про те, що від _______________________________ отримана аукціонна
документація для участі в якості покупця на спеціалізованому аукціоні з продажу
скрапленого газу для потреб населення, що відбудеться «___»__________20__ р.
Аукціонна документація включає:
№

Назва документу

Примітки

1.

Заявка на участь в аукціоні за встановленою
аукціонним комітетом формою із зазначенням лота.

2.

Завірена банком копія платіжного доручення, що
підтверджує сплату гарантійного внеску.

3.

Документ, що посвідчує уповноважену особу покупця
та його повноваження.
Отримано «___» ___________ 20__ р.
Представник ПрАТ «УМВБ» ___________________
(підпис)

____________________
(прізвище)

м.п.
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Додаток 5
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
ЗРАЗОК
На бланку покупця (продавця)

ДОВІРЕНІСТЬ № ___
на вчинення дій під час аукціону
м. __________________

«___» ______________ 20___ року

Даною довіреністю ______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

код за ЄДРПОУ ______________, що зареєстровано «_______» _____________________ року
_______________________________________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)

та знаходиться за адресою: ________________________________________________________________
в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі
______________________, уповноважує: ___________________________________________________
(П.І.Б. уповноваженої особи)

що проживає за адресою: ________________________________________________________________,
ідентифікаційний номер ________________________, паспорт серії _____ № ________ виданий
____________________________в _______________ області «______» _________ ______ року, бути
представником на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».
Для виконання представницьких функцій від імені _________________________ надаються
наступні права:
подавати заявки та інші документи на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» для участі в спеціалізованих аукціонах;
здійснювати операції з купівлі (продажу) скрапленого газу для потреб населення;
підписувати та одержувати всі необхідні документи (заявку на участь в аукціоні,
договір про надання послуг, аукціонні свідоцтва, договори купівлі-продажу, та інші документи);
бути присутнім на спеціалізованих аукціонах;
вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі (продажу) скрапленого газу для потреб
населення та виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням даної Довіреності.
Довіреність дійсна до ____________________________________________________________.
(дата - прописом)

Підпис уповноваженої особи ___________________________________ ________________
(П.І.Б. уповноваженої особи)

(зразок підпису)

затверджую.
_________________________

_________________________

____________________________

(посада керівника)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.
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Додаток 6
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
Вих. № _____________
від «__» ___________ 201__р.
ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»

РІШЕННЯ
про продаж скрапленого газу за ціною нижче стартової ціни
на спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу
№ ________ «____» _________________ 201___ року
_______________________________________________________ прийняло рішення здійснити
продаж скрапленого газу ціною нижче стартової ціни за наступними позиціями:
№ позиції
за аукціонним
бюлетенем

Стартова ціна
за 1 тонну
(гривень з ПДВ)

_________________________
(посада )

Стартова ціна
за 1 тонну
(гривень без ПДВ)

Нова ціна
за 1 тонну
(гривень з ПДВ)

Нова ціна
за 1 тонну
(гривень без ПДВ)

_________________________

____________________________

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.
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Додаток 7
до Регламенту організації та проведення
спеціалізованих аукціонів з продажу
скрапленого газу для потреб населення
на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа»
АУКЦІОННЕ СВІДОЦТВО № _______
Аукціону з продажу _______________
м. Київ

«___» __________ 20 ___ р.

На аукціоні №_________________, що відбувся «___» ______________ 20 ___ р. на
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – ПрАТ «УМВБ», Біржа)
покупець №____ : ________________________________________________________ купив, а
продавець №____ : _______________________________________________________ продав
__________________________ обсягом ______________ тонн (_________________________)
_______________________________________ на загальну суму ____________________ грн.
(________________________________________________ грн. ___ коп.) (з урахуванням ПДВ)
на умовах транспортування _______________________________________________________
(ресурс ___________________ ).
1. Аукціонне свідоцтво є підставою для укладення договору купівлі-продажу між
покупцем _______________________________________________________________________
та продавцем - __________________________________________________________________.
2. Відповідно до «Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу
нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015р. № 16,
покупець зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів з дати проведення аукціону укласти з
продавцем договір купівлі-продажу згідно з цим аукціонним свідоцтвом.
3. Покупець зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з дати проведення аукціону
перерахувати комісійний біржі збір за організацію та проведення аукціону у розмірі 0,1% від
загальної суми, зазначеної в цьому свідоцтві, що становить _____________________________
грн., в т.ч. ПДВ ___________________________________ грн. на рахунок № 26504053100211
в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842,
одержувач УМВБ ЄДРПОУ 22877057.
4. Реєстрація договору купівлі-продажу здійснюється біржею лише за умови
виконання покупцем п. 3 цього свідоцтва.
5. У випадку не підписання договору купівлі-продажу біржею з вини покупця у
термін, зазначений у п. 2 цього аукціонного свідоцтва, угода анулюється, та сплачений
покупцем гарантійний внесок йому не повертається, а перераховується продавцю за
вирахуванням комісійного збору у розмірі, визначеному у п. 3 цього аукціонного свідоцтва.
за Продавця:
за Покупця:
_______________/__________________

_______________/__________________

за ПрАТ «УМВБ»:

за Аукціонний комітет:

(П.І.Б.)

(підпис, м.п.)

_______________/__________________
(П.І.Б.)

(підпис, м.п.)

(П.І.Б.)

(підпис, м.п.)

_______________/__________________
(П.І.Б.)

(підпис, м.п.)
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