Додаток 1
до Регламенту № 2 від 30.07.2015
УМОВИ ТОРГІВЛІ
форвардним контрактом серії
Розмір

Тариф
Покупцятрейдера/
Покупцяспоживача
Продавцярезидента/

Продавцянерезидента

Annex 1
to the Regulation № 2 of 30.07.2015
TRADING TERMS
forward contract series

NG/jul16/decpay/USD

Строк сплати
Комісійний збір Біржі

Порядок сплати

Tariff

Due date of payment
Exchange fee of the Exchange

43,2

грн з ПДВ

на рахунок Біржі на підставі
Реєстру укладених біржових
контрактів

Buyer being consumer

until 3 (three) business days
after conclusion of forward
contract in SET

UAH including VAT

43,2

to the Exchange's account on
the basis of the Extract from
the Registry of concluded
exchange contracts

Seller being resident

В дату експірації Форвардного
контракту
1,25

Покупцятрейдера/
Покупцяспоживача/

0,60%

Продавцярезидента/

0,40%

на рахунок Біржі на підставі
рахунку та акту прийому-передачі
наданих послуг

USD

2,40%

Продавцянерезидента

з ПДВ від суми
укладеного дкп або
дкп, який належить
укласти

Seller being non-resident

1,25

VAT including of the contact
value of concluded purchase
and sale contract or value of
purchase and sale contract
which shall be concluded by
relevant Participant

0,60%
Buyer being consumer
Seller being resident

Розмір забезпечення

3 (три) робочі дні з моменту
виставлення рахунку

на рахунок ЦК на підставі рахунку
та акту прийому-передачі наданих
послуг

Строк сплати

USD

Clearing fee of the Central Counterparty

7 (cім) робочих днів з моменту настання
на рахунок ЦК на підставі Реєстру
граничного строку підписання дкп
укладених біржових контрактів
Учасниками

від суми укладеного
дкп або дкп, який
належить укласти

to Exchange's account on the
basis of the invoice and
transfer and services
acceptance act

expiry date of forward
contract

Buyer being gas trader

Покупцянерезидента

Порядок сплати

Buyer being non-resident

0,40%

від суми укладеного дкп
або дкп, який належить
укласти

2,40%

The 7th (seven) business day
to the CCP's account on the
from the last date of deadline
basis of the Extract from the
for signature of the Purchase
Registry of concluded
and Sale Contract by relevant
exchange contracts
Participants

3 (три) робочі дні з
моменту виставлення
рахунку

to the CCP's account on the
basis of the invoice and
transfer and services
acceptance act

Seller being non-resident

Size

Collateral (Guarantee deposit)

Покупця-трейдера
Покупцяспоживача

payment procedure

Buyer being gas trader
до трьох робочих днів з моменту
укладення форвардногоконтракту в
СЕТ

Кліринговий збір Центрального контрагента

Забезпечення
(Гарантійний
внесок)

NG/jul16/decpay/USD

Size

Due date of payment

Payment procedure

Buyer being gas trader

5%

від суми форвардних
контрактів, які
планується укласти

на рахунок Біржі
до подачі заявки в СЕТ

to the Exchange's
account

of the value of forward
contract planned to be
concluded

5%
Buyer being consumer

prior to order placement

Продавцярезидента

0

0

0

0

Seller being resident

0

0

0

0

Продавцянерезидента

0

0

0

0

Seller being non-resident

0

0

0

0

розмір початкової, додаткової, поставної та варіаційної маржі може встановлюватися
додатково

initial, additional and variation margin could be established optionally

0

0

