
Додаток 5

NG/jul16/decpay/UAH
ЦК  як Покупець - Продавець

з 1 по 31 липня 2016 р. 

з 25 липня  2016 року по 29 липня 2016 року

29 липня 2016 р. 

Додатково

Позначення

Ціна, яка зазначається в договорі купівлі-продажу

Торговий період

Специфікація форвардного контракту серії

Строк передачі базового активу

В тексті форвардного контракту використовуються наступні позначення: 
(1) Т - це дата, від якої відліковуються терміни строки, зазначені в форвардному контракті та договоіру 
купівлі-продажу, Т = дата експірації форвардного контракту; 
(2) к.д. - календарний день; 
(3) VTP - віртуальна точка передачі; 
(4) Z - значенняв в полі "Ціна"; 
(5) P - ціна Базового активу, що зазначається в Договороі купівлі-продажу; 
(6) CV- ціна договору купівлі-продажу; 
(7) дкп - договір-купівлі-продажу; 
(8) K - комерційний курс Біржі на дату експірації фк, опублікований на Офіційному сайті Біржі;
(9) фк – форвардний контракт;                                                                                                                        (10) 
ГТС - газотранспортна система України.

20% CV - в строк до 15 серпня 2016 року;
25% CV - в строк до 20 вересня 2016 року;
25% CV - в строк до 10 жовтня 2016 року;
30% CV - в строк до 30 жовтня 2016 року.

-

(1) за заявою строни договір купівлі-продажу може бути укладений раніше настання дати експірації 
форвардного контракту; (2) за заявою Продавця на виконання цього форвардного контракту укладається 

договір купівлі-продажу природного газу безпосередньо з покупцем вдату експірації форвардного контракту 
у точній відповідності до його умов. При цьому, Продавець зобов'язуться підписати відповідний договір 

купівлі-продажу із покупцем, який зазначений у відповідному повідомленні Центрального контрагента без 
жодних додаткових умов, обмежень, або застережень; (3) якщо передача газу здійснюється на VTP, то 

Продавець зобов'язаний надати фінансове забезпечення в ПАТ "Укртрансгаз" відповідно до вимог Кодеку 
газотранспортної системи; (4) у зв'язку зі значним періодом розстрочки оплати за поставку газу, ЦК 

здійснить страхування фінансових ризиків із залученням відповідної страхової компанії, витрати на що 
компенсуються Продавцем шляхом сплати Продавцем підвищеного розміру клірингового збору в розмірі, 

визначеному для Продавця в Умовах торгів; (5) поставка базового активу може здійснюватись шляхом 
оформлення та підписання Сторонами Аку приймання-передачі газу (балансуючого) у віртуальній точці, в 

якій відбувається передача природного газу.

Р=Z*1,2;

Місце передачі базового активу

Термін виконання (Дата експірації форвардного 
контракту)

віртуальна точка передачі (VTP) або фізична точка виходу з ГТС 
фізична точка входу до ГТС за рішенням Центрального контрагента

грн, без ПДВПоле «Ціна»

Порядок перерахунку ціни

Порядок оплати Продавцю


