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викладена в Додатку № 1 до цього Регламенту щодо певної серії 
форвардного контракту, яка публікується на Офіційному сайті 
Біржі, є невід’ємною частиною цього Регламенту та обов’язкова до 
виконання всіма Учасниками.  

1.1.5. Правила – Правила біржової торгівлі (зі змінами), затверджені 
рішенням Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання 
Біржового комітету  № 2 від 26.05.2015 р.,  Протоколі засідання 
Біржового комітету  № 5 від 24.07.2015 р. 

1.1.6. Правила клірингу – Правила клірингу (зі змінами), затверджені 
Центральним контрагентом та погоджені Біржею від 24.07.2015 

року.  
1.1.7. Торговий період – сукупність днів, в які проводяться торгові сесії  

та зазначається Біржею в Умовах торгів на своєму Офіційному 
сайті в розділі «Товарна біржа» секції «Умови участі у торгах 
природним газом» не раніше ніж за 1 годину до початку такого 
Торгового періоду.  
 

1.1.8. Торгова сесія – з 11.00 до 15.00 східно-європейського часового 
поясу кожного робочого дня встановленого Торгового періоду та 
може змінюватися за рішенням уповноваженого органу Біржі. 

1.1.9. Серія Форвардного контракту – набір літер, цифр і символів, за 
якими відбувається ідентифікація форвардного контракту в СЕТ і 
на Офіційному сайті Біржі. 

1.1.10. Стандартна (типова) форма Форвардного контракту – зміст 
прав і обов’язків, які виникають  між Продавцем і Центральним 
контрагентом та між Покупцем і Центральним контрагентом при 
укладенні Форвардного контракту відповідної серії. 

1.1.11. Центральний контрагент (або ЦК) – учасник біржових торгів, що 
має особливий статус, є інфраструктурним елементом біржових 
торгів форвардними контрактами на передачу природного газу, та 
виступає одним продавцем для усіх покупців та одним покупцем 
для усіх продавців, забезпечуючи реалізацію принципу «передача 
проти платежу». 

1.1.12. Дкп – договір купівлі-продажу. 

1.1.13. Інші терміни застосовуються у значенні, вказаному в Правилах.  

 

1.2. Даний регламент є невід'ємною частиною Договору щодо організації та 
проведення Біржових торгів. 

1.1.4. Trading terms - list of necessary information in the form set out in 

Annex 1 to the this Regulation relating to defined series of forward 

contract, such information is published on the official website of the 

Exchange and is an integral part of this Regulation and binding for all 

Participants. 

1.1.5. The Rules - Trading Rules (with amendments), approved by the 

Exchange Committee of the Universal Commodity Exchange "Contract 

House UICE" (Minutes № 2 from 26.05.2015, Minutes № 5 of 
24.07.2015) ; 

 

1.1.6. Clearing Rules – Clearing Rules approved by the Central Counterparty 

and the Exchange with amendments on 24.07.2015. 

 

1.1.7. Trading period - a set of days, on which the trading sessions are held. 

Information about Trading period is published by the Exchange in the 

Trading terms on its official website in the section "Commodity 

Exchange" subsection “Terms and Conditions for participating in 
Trades on Natural Gas” not earlier than 1 hour before the start of such 

Trading period. 

1.1.8. Trading session – certain period of time, usually from 11.00 to 15.00 

of Eastern time zone on every working day of Trading period and might 

be amended by the decision of the authorised body of the Exchange. 

during which the trading is conducted 

1.1.9. A series of forward contract - a set of letters, numbers and symbols, 

which identify a certain type of forward contract in the SET and on the 

official website of the Exchange. 

1.1.10. Standard (typical) form of forward contract – a set of rights and 

obligations which arise between the Seller and the Central Counterparty 

and between the Buyer and the Central Counterparty at the moment of 

the conclusion of forward contract of relevant series. 

1.1.11. Central Counterparty (or CCP) – Participant of the exchange trading, 

which has a special status, is an infrastructure element of exchange 

trading in forward contracts on the delivery of natural gas and is one 

seller for all buyers and a buyer for all sellers, ensuring the 

implementation of the principle of "delivery v. payment". 

1.1.12. PSC – purchase and sale contract. 

1.1.13. Other terms shall be used in the meaning specified in the Rules. 
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1.3. Цей Регламент розроблений відповідно до чинного законодавства України. 
       Цей Регламент визначає порядок проведення на Біржі публічних торгів у 

формі безперервного подвійного аукціону продажу Базового активу 
шляхом укладення Форвардних контрактів на передачу Базового активу 
у відповідності до закону України "Про товарну біржу", 
Господарського кодексу України, Правил біржової торгівлі, інших 
нормативних положень Біржі. 

 

2. ПРЕДМЕТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ 
2.1. Предметом Біржових торгів є Форвардні контракти на передачу Базового 

активу в порядку та на умовах, визначених Регламентом. 
2.2. До Форвардних контрактів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні 

правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення. 
2.3. Форвардний контракт (дериватив), який укладається на умовах і в порядку, 

визначених цим Регламентом, являє собою двосторонній договір за 
стандартною (типовою) формою, що засвідчує зобов'язання Продавця продати 
Центральному контрагенту (або зобов’язання Покупця купити в Центрального 
контрагента) визначену в стандартній (типовій) формі кількість Базового 
активу у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією 
цін такого продажу (такої купівлі) під час укладення Форвардного контракту за 
результатами Біржових торгів. Умови Форвардного контракту визначаються в 
стандартній (типовій) формі Форвардного контракту відповідної серії. 

2.4. Cтандартна (типова) форма Форвардного контракту затверджується 
уповноваженим органом Біржі та публікується на Офіційному сайті Біржі по 
формі, визначеній в Додатку № 2 до цього Регламенту, при цьому cпецифікація 
є невід’ємною частиною форвардного контракту та затверджується рішенням 
уповноваженого органу Біржі та ЦК за формою, визначеною в додатку № 4 до 
цього Регламенту.  

 

2.5.  Біржа приймає на себе зобов’язання організувати та провести Біржові торги у 
вигляді безперервного двостороннього аукціону за участі Центрального 
контрагента. Учасники біржових торгів, що уклали Форвардні контракти 
зобов’язані сплатити Біржі Комісійний збір, а Центральному контрагенту – 

Кліринговий збір в порядку та розмірах, визначених цим Регламентом. 
2.6. Базовий актив - природний газ, корисна копалина, яка є сумішшю 

вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані 
за стандартних умов (Т - 20 °С; Р = 101, 325 Кпа/760 мм. рт. ст./) і є товарною 
продукцією; якість газу, що передається, повинна відповідати вимогам ТУ 

1.2. This Regulation is an integral part of the Contract for organization and 

conducting of Exchange trading. 

1.3. This Regulation was developed in accordance with the current legislation of 

Ukraine. This Regulations determines the procedure of conduction of the 

public trading at the Exchange in the form of continuous bilateral auction 

for sale of Underlying asset by entering into forward contracts for the 

delivery of Underlying asset in accordance with the Law of Ukraine on 

Commodity Exchange, the Commercial Code of Ukraine, the Rules and 

other regulations of the Exchange. 

 

2. THE SUBJECT OF EXCHANGE TRADING 

2.1. The subject of Exchange trading is delivery of the Underlying asset 

according to the terms and conditions specified in this Regulation. 

2.2. General rules of conclusion of contracts based on free will are applied to all 

the Forward contracts concluded at the Exchange  

2.3. Forward contract (derivative), which is being concluded according to the 

terms and conditions prescribed by this Regulations, is the standard (typical) 

form of bilateral agreement, confirming the Seller's obligation before CCP 

to sell (or the Buyer’s obligation before CCP to buy) the Underlying asset in 

the future at a certain time and on certain conditions at price fixed at the 

moment of conclusion of forward contract according to the results of the 

exchange trading. Forward contract conditions are determined in the 

Standard (typical) form of forward contract of relevant series of forward 

contract. 

2.4. The Standard (typical) form of forward contract of relevant series of forward 

contract shall be approved by the authorized body of the Exchange, is an 

integral part of this Regulation and shall be published on the Official 

website of the Exchange in the form set out in Annex 2 to this Regulation? 

and specification is an integral part of the forward contract and shall be 

approved by the decision of the authorized body of the Exchange and CCP 

(annex 4 to this Regulation). 

2.5. The Exchange undertakes to organize and conduct the Exchange trading via 

continuous bilateral auction with participation of the Central Counterparty. 

Participants of such Exchange trading which have concluded at Forward 

contract(s) have to pay an Exchange Fee in the amount and on terms and 

conditions specified by this Regulation.  

2.6. The Underlying asset is natural gas being minerals, which are the mixture 

of hydrocarbon and non-hydrocarbon components in a gaseous state at 
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320.00158764.007-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в 
промислові газопроводи та окремим споживачам», може бути імпортним або 
газом українського походження. 

 

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ 

3.1. Усі бажаючі прийняти участь в торгах в якості Продавця і Покупця зобов’язані 
пройти акредитацію на Біржі відповідно до Загальних правил. 

3.2. Усі Продавці, які вже є акредитованими Учасниками, для отримання допуску 
до Біржових торгів Форвардними контрактами зобов’язані: 

3.2.1. надати ресурсну довідку про наявність обсягів Базового активу, заявленого до 
продажу на термін виконання Форвардного контракту, підписану 
уповноваженими представниками Продавців та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та/або 
надати банківську гарантію, текст якої письмово попередньо погоджений 
Центральним контрагентом та Біржею та/або знерухомити Базовий актив 
відповідно до вимог Біржі; 

 

3.2.2. сплатити Гарантійний внесок, якщо Учасник не може виконати п. 3.2.1. цього 
Регламенту, в розмірі, визначеному в Умовах торгів, і в порядку, визначеному 
Загальними правилами та цим Регламентом або надати банківську гарантію, 
текст і умови якої письмово погоджений Біржею та Центральним 
контрагентом. 

 

 

3.3. Усі Покупці, які вже є акредитованими Учасниками, для отримання допуску до 
Біржових торгів Форвардними контрактами зобов’язані: 

3.3.1. надати довідку про відсутність заборгованості перед іншими постачальниками 
природного газу або письмову згоду постачальника, перед яким існує 
заборгованість; 

3.3.2. сплатити Гарантійний внесок в розмірі, визначеному в Умовах торгів, і в 
порядку, визначеному Загальними правилами та цим Регламентом АБО надати 
банківську гарантію, текст та умови якої попередньо письмово погоджені 
Біржею та Центральним контрагентом. 

 

3.4. Біржа приймає рішення про допуск Клієнта в якості Учасника в порядку і 
строки, передбачені Загальними правилами, цим Регламентом та іншими 
Нормативними положеннями Біржі.  

3.5. Біржа допускає до Біржових торгів усіх Учасників, які виконали усі вимоги для 
проходження акредитації та допуску до Біржових торгів, передбачені 

standard conditions (T - 20 ° C, P = 101 kPa 325/760 mmHg/) and are 
commodity product; the quality of gas shall comply with TU 

320.00158764.007-95 "Combustible natural gases, which are transmitted 

from gas storages into pipelines, industrial and individual consumers". 

 

 

3. ADMISSION TO THE EXCHANGE TRADING 

3.1. All Client wishing to take part in Exchange trading shall pass accreditation 

procedure according to the General Rules. 

3.2. All Sellers being already accredited Participants shall receive admission to 

Exchange trading and must: 

3.2.1. submit Resource statement confirming the quantity of Underlying asset 

ready for sale for the period of fulfilment of forward contract signed by 

the authorized representatives of Seller and PJSC “Ukrtransgaz” or 
other balancing organization (if Seller is a non-resident) and/or to 

provide the banking guarantee, text of which is confirmed by the 

Central Counterparty in written and/or  immobilize the Underlying asset 

in accordance with the Exchange requirements; 

3.2.2. pay Guarantee deposit in the amount, specified in the Trading tems, and 

on terms, prescribed by General Rules and this Regulation or provide 

the Exchange with bank guarantee text of which shall be confirmed   by 

the Exchange and Central Counterparty in writing (this p. 3.2.2. of this 

Regulation is applicable if the Participant is not able to comply with the 

requirements prescribed in p. 3.2.1. of this Regulation). 

 

3.3. All Buyers being already accredited Participants, shall receive admission to 

Exchange trading and must: 

3.3.1. submit Certificate of no debts to other suppliers of natural gas or the 

written consent of the supplier holding the right to claim the debt; 

 

3.3.2. pay Guarantee deposit in the amount, specified in the Trading terms, 

and on terms, prescribed by General Rules and this Regulation or 

provide the Exchange with bank guarantee text of which shall be 

confirmed by the Exchange and Central Counterparty in writing. 

 

3.4. The Exchange takes the decision on admission of a Participant to Exchange 

trading or refuse in the manner and time stipulated by the General Rules, 

this Regulation and other regulations of the Exchange. 
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Загальними правилами та цим Регламентом шляхом надання можливості 
подавати заявки в СЕТ. 

3.6. Біржа має право не допустити Учасника до Біржових торгів, якщо він не 
виконав принаймні одну з вимог, що є необхідною умовою проходження 
акредитації або допуску до Біржових торгів,  подав документи, які викликають 
сумнів щодо їх достовірності або містять недостовірну інформацію. 

 

3.7. Біржові торги проводяться, якщо акредитовано не менше одного Покупця і не 
менше одного Продавця. 
 

4. ЗМІСТ ФОРВАРДНИХ КОНТРАКТІВ 

4.1. Заявка в СЕТ є офертою Учасника укласти Форвардний контракт, адресованою 
Центральному контрагенту, яку Центральний контрагент має право прийняти у 
будь-який час до моменту скасування цієї заявки самим Учасником. Поданням 
заявки Учасник заявляє та зобов’язується з моменту її подання купити у 
Центрального контрагента або продати Центральному контрагенту, в 
залежності від направленості заявки, Базовий актив по ціні, що вказана в його 
заявці та зареєстрована Біржею в СЕТ, з урахуванням специфікації форвардного 
контракту, яка розраховується наступним  чином: 

Ціна Базового активу за 1000 м3 з ПДВ = значення, вказане в полі Price, якщо 
інше не зазначено в Специфікації Форвардного контракту відповідної серії 
 

 

4.2. Моментом укладення Форвардного контракту між Продавцем і Центральним 
контрагентом і між Покупцем і Центральним контрагентом є момент прийняття 
Центральним контрагентом заявки Покупця та/або заявки Продавця. 
 

4.3. Кількість укладених Форвардних контрактів дорівнює значенню в полі Quantity 

в СЕТ. 

4.4. В СЕТ формується Регістр укладених біржових контрактів (Додаток 4 до цього 
Регламенту), на підставі якого Біржа формує Реєстр укладених Біржових 
контрактів. 

4.5. Максимальний і мінімальний ліміти ціни Форвардного контракту 
встановлюється Біржею щодня в СЕТ та може публікуватися на Офіційному 
сайті Біржі 

4.6. Якщо відбуваються біржові торги форвардним контрактом, який містить в серії 
ідентифікатор DAP, то заявка в СЕТ учасника біржових торгів, який уклав з 
Центральним контрагентом договір брокерського обслуговування, є 

3.5. The Exchange admits for Exchange trading all Participants who complete all 

requirements for passing accreditation and admission to Exchange trading, 

prescribed by the General Rules and this Regulation by providing the 

possibility to place orders for sale and buying at SET. 

3.6. The Exchange reserves the right not to admit Participants to Exchange 

trading if the Participant does not fulfill at least one of the requirements 

which is a prerequisite for passing the accreditation or admission to 

Exchange trading, has submitted documents containing false information or 

could be considered as untrue. 

3.7. Exchange trading may take place if there is at least one accredited and 

admitted Buyer and at least one accredited and admitted Seller  

 

4. FORWARD CONTRACTS CONTENT 

4.1. An Order in the SET is regarded an offer of the Participant to conclude 

forward contract, addressed to the Central Counterparty, which the Central 

Counterparty has the right to accept at any time prior to the cancellation of 

this Order by the Participant itself. Since the Order has been submitted 

within SET the Participant declares and takes commitment   to buy or sell 

specified quantity of the Underlying asset from or to the Central 

Counterparty depending on the direction of the Order for a price specified in 

its’ Order which is registered by the SET and mechanism specified in the 

specification of forward contract of relevant series: 

Price of the Underlying asset for 1000 m3 with VAT = value that appears in 

the field “Price”, unless otherwise stated in the Specification of forward 

contracts with  respective series. 

4.2. The moment of concluding of forward contract between the Seller and the 

Central Counterparty and between the Buyer and the Central Counterparty is 

the moment of acceptance by the Central Counterparty of corresponding 

Orders of the Buyer and the Seller. 

4.3. The number of concluded forward contracts is equal to value in the field 

“Quantity” in the SET. 

4.4. The SET generates the Record of concluded exchange contracts (Annex 4 to 

this Regulation), then The Exchange generates the Registry of concluded 

exchange contract. 

4.5. The maximum and minimum price of forward contract is set daily by the 

Exchange in the SET and can be published on the Official website of the 

Exchange 

4.6. If the exchange trading is conducted in forward contract with ‘DAP’ in 
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Замовленням купити або продати відповідну кількість базового активу. 

 

5. ОСОБЛИВІ ДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА 
5.1. Центральний контрагент може подавати заявки будь-якої направленості на 

укладення форвардних контрактів від свого імені і за свій рахунок, 
адресовані усім учасникам біржових торгів. 

5.2. При подачі заявки на купівлю або на продаж Центральний контрагент 
встановлює ціну на власний розсуд. 

5.3. У разі співпадіння заявок, поданих Центральним контрагентом, із 
протилежними заявками інших Учасників біржових торгів, у Центрального 
контрагента виникають усі права і обов’язки за Форвардними контрактами 

відповідної серії. 
5.4. Центральний контрагент може подавати заявки будь-якої направленості на 

укладення форвардних контрактів від імені Учасників торгів  і за їхній 

рахунок, адресовані усім учасникам біржових торгів, якщо між 
Центральним контрагентом та таким Учасником біржових торгів укладено 
відповідний договір. 

 

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ БІРЖІ 

6.1. Комісійний збір Біржі оплачується Учасниками за кожний укладений 
Форвардний контракт. 

6.1.1. Розмір Комісійного збору Біржі за укладення форвардного контракту з 
Покупця визначається Біржею в Умовах торгів. Комісійний збір Біржі 
сплачується Покупцем протягом робочого дня, в якому відбувалось 
укладення Форвардних контрактів відповідної серії, в тому числі, але 
не виключно шляхом списання з коштів Гарантійного внеску, 
депонованого на поточному рахунку Біржі, якщо інше не зазначено в 
Умовах торгів. 

6.1.2. Розмір Комісійного збору Біржі за укладення форвардного контракту з 
Продавця визначається в Умовах торгів. Комісійний збір Біржі 
сплачується Продавцем протягом робочого дня, в якому відбувалось 
укладення Форвардних контрактів відповідної серії, в тому числі, але 
не виключно шляхом списання з коштів Гарантійного внеску, 
депонованого на поточному рахунку Біржі або шляхом утримання 
Центральним контрагентом при перерахуванні ним оплати Продавцю 
(залік зустрічних зобов’язань), на що Продавець погоджується шляхом 
підписання заяви на акредитацію або заяви на допуск до відповідних 
біржових торгів, якщо такий залік зустрічних однорідних вимог не 

series, the order of the Participant of exchange trading which has concluded 

brokerage services contract with CCP, is considered  as order of such 

Participant to the CCP to buy or sell the appropriate amount of the 

Underlying Asset 

 

5. SPECIFIC ACTIONS OF THE CENTRAL COUNTERPARTY 

5.1. The Central counterparty is entitled to place Orders of any direction (to buy 

or to sell) for the conclusion of forward contract for its own name and for its 

own account addressing to all the Participants of the Exchange trading. 

5.2. The Central Counterparty determines the price of its’ Orders for sale or 
purchase on its’ own discretion. 

5.3. In case of coincidence of the Central Counterparty Orders with the Orders of 

other Participants, the Central counterparty acquires all rights and 

responsibilities under forward contract of relevant series. 

 

5.4. Central counterparty is entitled to place Orders of any direction to conclude 

forward contracts on behalf of Participants of the exchange trading and at 

their expense, addressed to all participants of exchange trading, if the 

Central counterparty and such participant exchange trading are obliged by 

relevant contract. 

 

6. PAYMENT FOR EXCHANGE’S SERVICES 

6.1. The Exchange Fee for  each concluded forward contract shall paid by all 

Participants 

6.1.1. The size of the Exchange Fee for conclusion of a forward contract for 

the Buyer is determined by the Exchange in the Trading terms. The 

Buyer shall pay the Exchange fee during the same working day, on 

which it have concluded forward contract of relevant series, including 

but not limited to by the means of money withdrawal off the Guarantee 

deposit holding by the Exchange on its’ current account. 

 

 

6.1.2. The size of the Exchange Fee for conclusion of a forward contract for 

the Seller is determined by the Exchange in the Trading terms. The 

Seller shall pay the Exchange fee during the same working day, on 

which it have concluded forward contract of relevant series, including 

but not limited to by the means of money withdrawal off the Guarantee 

deposit holding By the Exchange on its’ current account or the sum of 
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суперечить чинному законодавству України. 

6.2. Кліринговий збір оплачується Учасниками за кожний укладений 
Договір купівлі-продажу природного газу відповідно до Правил клірингу в 
розмірі та порядку, визначеному Умовами торгів. 

 

 

 

7. КЛІРИНГ І ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

7.1. Гарантійні внески Учасників обліковуються як кошти Клієнтів на 
поточному рахунку Біржі або Центрального контрагента до повного 
виконання зобов’язань Покупцем і Продавцем, як забезпечення виконання 
їх зобов’язань перед Біржою та Центральним контрагентом. 

 

7.2. Завершення розрахунків між Покупцем і Центральним контрагентом та 
Продавцем і Центральним контрагентом здійснюється відповідно до 
Правил клірингу, Стандартної (типової) форми Форвардного контракту 
відповідної серії, специфікації, укладеного договору купівлі-продажу. 

7.3. В дату експірації форвардного контракту відбувається зарахування 
однорідних зустрічних зобов’язань, при цьому залишкова заборгованість 
Учасників перед Центральним контрагентом та Центрального контрагента 
перед учасниками виплачується в строки, передбачені специфікацією 
форвардного контракту на підставі заяви зацікавленої сторони. Якщо 
Учасник біржових торгів не є платником ПДВ, сума заборгованості за 
форвардні контракти як Центрального контрагента перед таким Учасником 
біржових торгів, так і такого Учасника перед Центральним контрагентом 
зменшується шляхом ділення на коефіцієнт 1,2. 

 

8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ  
КУПІВЛІ ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

8.1. Центральний контрагент після завершення Торгового періоду формує 
договори купівлі-продажу природного газу та направляє Продавцям і 
Покупцям на підставі Реєстру укладених біржових контрактів підписані зі 
своєї сторони договори купівлі-продажу природного газу в друкованому 
вигляді або в електронній формі (скан) на електронну адресу відповідного 
Покупця або Продавця. 

8.2. Покупець і Продавець зобов’язані направити сканований (скан) підписаний 
зі своєї Сторони договіру купівлі-продажу природного газу, який вони 

отримали від Центрального контрагента, на електронну пошту 

the Exchange fee might be held by the Central Counterparty prior to 

transferring payment for the Underlying asset to the Seller (offsetting of 

counter-claims), and the Seller agrees for such offsetting of counter-

claims by signing the Application for accreditation, unless such 

offsetting of counter-claims does not contradicts to the current 

legislation of Ukraine. 

6.2. Clearing fee shall be paid by the Participants for each concluded Purchase 

and Sale contract in accordance with the Clearing Rules, as well as in the 

amount and procedure specified by the Trading terms. 

 

7. CLEARING AND SETTLEMENT 

7.1. The Participants’ Guarantee deposits are collateral for obligations of the 

Participants in relation to the Exchange and to the Central Counterparty and 

shall be held as a client’s funds on the current account of the Exchange or 

the Central Counterparty until due and complete fulfilment of obligations by 

the Buyer and by the Seller. 

7.2. Completion of payments between the Buyer and the Central Counterparty 

and between the Seller and the Central Counterparty is the subject to the 

Clearing rules, Standard (default) form of forward contracts of respective 

series and concluded Purchase and Sale Contract. 

7.3. At the expiry date of the forward contract the sett-off of counter claims shall 

be conducted, while remaining debt of the Participant of the Exchange 

trading  to the Central counterparty and the remaining debt of the Central 

Counterparty to the Participants shall be paid within the time stipulated  by 

the specifications forward contracts on the application of an interested party. 

If the Participant of the Exchange trading is not a VAT payer , the amount 

of such remaining debt on forward contracts of the Central Counterparty to 

such Participant, and such Participant to the Central Counterparty is reduced 

by dividing by a coefficient of 1.2. 

 

8. THE PROCEDURE FOR CONCLUDING THE SALE AND 

PURCHASE CONTRACT FOR  NATURAL GAS 

8.1. After the Trading period the Central Counterparty forms the Purchase and 

Sale Contract for natural gas and sends it to the Buyers and to the Sellers on 

the basis of Registered of concluded exchange contracts signed from its’ 
side in hard copy and in electronic form (scanned) to the email address of  

appropriate Buyer and Seller. 
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Центрального контрагента протягом одного робочого дня з моменту 
отримання від Центрального контрагента скану підписаного Центральним 
контрагентом договору купівлі-продажу природного газу (надалі – 

«граничний строк підписання договору купівлі-продажу природного газу 
Учасниками»). 

8.3. Учасники, Центральний контрагент та Біржа погодилися, що скан договору 
купівлі-продажу природного газу має силу оригіналу до моменту обміну 
оригіналами в друкованому вигляді. Договір купівлі-продажу природного 
газу та його скан не можуть бути визнані недійсними тільки через їх 
електронну форму. Електронне графічне зображення печаток, 
найменування Продавця, Покупця, Центрального контрагента, Біржі та 
підписів їх уповноважених осіб на скані договору купівлі-продажу 
природного газу вважається електронним підписом і печаткою Продавця, 
Покупця, Центрального контрагента та Біржі відповідно. 

 

 

8.4. У випадку торгівлі імпортним газом Учасник-покупець зобов’язується 
сплатити завдаток на рахунок Біржі, а Біржа зобов’язується його 
перерахувати Центральному контрагенту після виконання ним своїх 
зобов’язань за відповідним договором купівлі-продажу, про що сповіщає 
Покупця протягом одного робочого дня з моменту здійснення платежу на 
користь Центрального контрагента. 

 

9. ПОРУШЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

9.1. Випадком порушення зобов’язань є: 
9.1.1. Непідписання або несвоєчасне підписання договору купівлі-

продажу природного газу  
- Продавцем, що тягне за собою накладення на Продавця штрафу у розмірі 
20 (двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу природного 
газу, який повинен підписати Продавець на підставі Реєстру укладених 
біржових контрактів, наданого Біржею/Центральним контрагентом. 
Продавець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Центрального 
контрагента протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав 
підписати договір купівлі-продажу природного газу. Центральний 
контрагент має право утримати такий штраф з Продавця шляхом 
вирахування суми нарахованого штрафу з Гарантійного внеску Продавця; 

- Покупцем, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20 
(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу природного газу, 

8.2. The Buyer and the Seller are obliged to send a signed Purchase and Sale 

Contract for natural gas in electronic (scanned) from, which they have 

received from the Central Counterparty  to the Central Counterparty’s email 

within one business day after the receipt of this contract from Central 

Counterparty (hereinafter - "the deadline of signing the Purchase and Sale 

Contract for natural gas for the Participant"). 

 

 

8.3. All Participants, Central Counteragent have agreed that scanned Purchas e 

and Sale Contract for natural gas has the power of the Purchase and Sale 

Contract for natural gas in hard copy until the exchange with the hard copies 

of ones. The Purchas e and Sale Contract for natural gas bith in electronic 

(scanned) form or in hard copy cannot be declared invalid only because of 

its electronic form. Electronic graphic images of stamps of the Seller, the 

Buyer, the Central Counterparty , the Exchange and electronic graphic 

images of signatures of authorized persons on the scanned copy of the 

Purchase and Sale Contract for natural gas shall considered as an electronic 

signatures and seals of the Seller, the Buyer, the Central Counterparty and 

the Exchanges respectively. 

8.4. In the case of import gas trading the Buyer shall pay an earnest money to the 

account of the Exchange, and the Exchange is obliged to transfer it to the 

Central Counterparty after the performance of its obligations by the Central 

Counterparty under the relevant Purchase and Sale Contract, the Exchange 

notifies the Buyer within one working day from the date of payment to the 

Central Counterparty. 

 

9. VIOLATION OF THE OBLIGATIONS 

9.1. The Events of Default are: 

9.1.1. the failure to sign the Purchas e and Sale Contract for natural gas 

-by the Seller, that has an effect that the Seller should pay a penalty in size 

of twenty (20) percent of the value of the Purchas e and Sale Contract for 

natural gas, which it had been obliged to sign on the ground of the Register 

of concluded exchange contracts given by the Exchange / the Central 

counterparty. The Seller undertakes to pay such a penalty in favor of the 

Central Сounterparty the next working day after the date on which he had 

had to sign a Purchase and Sale Contract for natural gas; The Central 

Сounterparty has the right to keep this penalty from the Seller by deducting 

accrued fines of the Guarantee deposit of the Seller. 
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який повинен підписати Покупець на підставі Реєстру укладених біржових 
контрактів, наданого Біржею/Центральним контрагентом. Покупець 
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Центрального контрагента 
протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав підписати договір 
купівлі-продажу природного газу. Центральний контрагент має право 
утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого 
штрафу з Гарантійного внеску Покупця.  
 

9.1.2. Порушення зобов’язання Покупцем або Продавцем здійснити оплату 
Гарантійного внеску в розмірі, визначеному в цьому Регламенті, що матиме 
наслідком недопуск Покупця або Продавця до Біржових торгів.  

9.1.3. Порушення зобов’язання Покупцем  
- здійснити оплату комісійного збору Біржі або клірингового збору на 
користь Центрального контрагента або Біржі, що тягне за собою накладення 
на Покупця штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми відповідного 
договору купівлі-продажу природного газу, внаслідок укладання якого в 
Покупця виник обов’язок сплатити відповідні збори. Покупець 
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі або Центрального 
контрагента протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав 
здійснити такий платіж. Центральний контрагент або Біржа мають право 
утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого 
штрафу з Гарантійного внеску Покупця.  В цьому випадку Центральний 
контрагент має право в односторонньому порядку відмовитися від 
виконання своїх зобов’язань за Договором купівлі-продажу природного 
газу з Покупцем та розірвати договір в односторонньому порядку.  

9.1.4. Порушення зобов’язання Продавцем:  
здійснити оплату комісійного збору Біржі або клірингового збору на 
користь Центрального контрагента або Біржі, що тягне за собою накладення 
на Продавця штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми 
відповідного договору купівлі-продажу природного газу, внаслідок 
укладання якого в Покупця виник обов’язок сплатити відповідні збори. 

Продавець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі або 

Центрального контрагента протягом наступного робочого дня з дати, коли 
він мав здійснити такий платіж. Центральний контрагент або Біржа мають 

право утримати такий штраф з Продавця шляхом вирахування суми 
нарахованого штрафу з Гарантійного внеску Продавця або зменшивши на 
суму штрафу суму оплати за Базовий актив, належну до сплати 
Центральним контрагентом (залік зустрічних зобов’язань), на що 

 

- by the Buyer, that has an effect that the Buyer should pay a penalty in size 

of twenty (20) percent of the value of the Purchase and Sale Contract for 

natural gas, which it had been obliged to sign on the ground of the Register 

of concluded exchange contracts given by the Exchange / the Central 

counterparty. The Buyer undertakes to pay such a penalty in favor of the 

Central Counterparty the next working day after the date on which he had 

had to sign a Purchase and Sale Contract for natural gas. The Central 

Сounterparty has the right to keep this penalty from the Buyer by deducting 

accrued penalty of the Guarantee deposit of the Buyer. 

 

9.1.2. the failure of the Buyers or the Sellers pay the Guarantee deposit in 

the amount defined in this Regulation, will result in non-admission of 

relevant Buyers or Sellers to Exchange trading. 

9.1.3. the failure of the Buyer 
to make due and timely payment of the Exchange fee or the Clearing fee in 

favour of the Exchange and/or the Central Counterparty, that has an effect 

that the Buyer should pay a penalty in size of twenty (20) percent of the 

value of the respective Purchase and Sale Contract for natural gas under 

which the Buyer is liable to pay the respective fees. The Buyer pays the 

penalty in favor of the Central Counterparty on the next working day after 

the date on which it had to make the respective payment. The Central 

Counterparty and/or Exchange is entitled to keep a Buyer’s penalty by 

deducting accrued penalty of the Guarantee deposit of the Buyer. In this case 

the Central Counterparty is entitled to unilaterally refuse to perform its’ 
obligations under the Purchase and Sale Contract for natural gas with such 

defaulting Buyer and terminate the Purchase and Sale Contract for natural 

gas unilaterally. 

9.1.4. The failure of the Seller: 

to make due and timely payment of the Exchange fee or the Clearing fee in 

favour of the Exchange and/or the Central Counterparty, that has an effect 

that the Seller should pay a penalty in size of twenty (20) percent of the 

value of the respective Purchase and Sale Contract for natural gas under 

which the Seller is liable to pay the respective fees. The Seller undertakes to 

pay such a penalty in favor of the Exchange and/or Central Сounterparty on 

the next working day after the date on which it had to make the respective 

payment. The Central Сounterparty has the right to keep this penalty from 

the Seller by deducting accrued fines of the Guarantee deposit of the Seller. 
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Продавець погоджується шляхом підписання заяви на акредитацію або 
заяви на допуск до відповідних біржових торгів. Центральний контрагент 
має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх 
зобовязань за Договором купівлі-продажу природного газу та розірвати 
договір в односторонньому порядку.  

 

10. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ В БІРЖОВИХ ТОРГАХ НЕРЕЗИДЕНТІВ 

 

10.1. Порядок участі в Біржових торгах нерезидентів є подібним до порядку 
участі резидентів, окрім відмінностей та обмежень, прямо визначених 
чинним законодавством України та внутрішніми документами Біржі. 

10.2. Усі спори, розбіжності чи суперечки, які виникають у зв’язку з участю 
нерезидентів у Біржових торгах або у зв'язку з ними,  підлягають  
вирішенню в порядку, визначеному Арбітражним кодексом Біржі. 
Прийняте відповідно до Арбітражного кодексу рішення може бути 
оскаржено до  Міжнародного комерційного арбітражного суду при 
Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 
Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. Місцем проведення 
засідання Арбітражного суду є місто Київ. Мовою арбітражного 
розгляду є українська. 

10.3. Правом, яке регулює відносини сторін щодо Біржових торгів, є 
матеріальне право України, з урахуванням положень цього Регламенту, 
Правил торгівлі та інших внутрішніх документів Біржі, які 
врегульовують питання організації, проведення та участі в Біржових 
торгах.  

10.4. Учасники-нерезиденти мають право подавати заявкy на укладення 
форвардного контракту на купівлю, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України. 

 

11. РІЗНЕ 

11.1. Центральний контрагент має право придбати Базовий актив на 
позабіржовому ринку для наступної його передачі Покупцю, зокрема, але не 
виключно, шляхом організації аукціону, про що Біржа публікує відповідний 
Регламент. 
 

11.2. Центральний контрагент перераховує (повертає) Гарантійні внески усім 
Учасникам, які їх внесли та не уклали жодного Біржового контракту – не 
пізніше, ніж протягом трьох робочих днів у разі подання заяви Учасника про 

In this case the Central Counterparty is entitled to unilaterally refuse to 

perform its’ obligations under the Purchase and Sale Contract for natural gas 
with such defaulting Seller and terminate the Purchase and Sale Contract for 

natural gas unilaterally 

 

 

 

 

10. PECULIARITIES OF PARTICIPATION OF NON-RESIDENTS IN 

EXCHANGE TRADING 

10.1. The non-residents take part in the Exchange trading according to the same 

procedure as residents do, unless the otherwise provided by the current 

legislation of Ukraine and internal documentation of the Exchange. 

10.2. Any dispute,  controversy  or claim arising out of or relating to the 

Exchange  trading, shall be settled in accordance with the Arbitration Code 

of the Exchange. The decision adopted according to the Arbitration Code 

can be appealed to the International Commercial Arbitration Court at the 

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry  in accordance with its 

Rules. The number of arbitrators shall be three. The place of arbitration shall 

be Kyiv. The languages to be used in the arbitral proceedings shall be 

Ukrainian. 

10.3. The Exchange trading shall be regulated by the substantive law of Ukraine, 

taking into account the provisions of this Regulation, the Rules and other 

internal documents of the Exchange.  

10.4. Participants being non-residents are eligible to place Order to enter into a 

forward contract to purchase if it does not contradict the current legislation 

of Ukraine. 

 

 

11. MISCELLANEOUS 

11.1. The Central Counterparty has the right to buy the Underlying asset at 

over-the-country market for further delivery to the Buyer, including but 

not limited to, via organizing the auction, in that case the Exchange might 

published  relevant Regulation. 

 

11.2. The Central Counterparty transfers (returns) the Guarantee deposits to all 

Participants who have paid them and have not concluded any exchange 

contract no later than three working days after receipt the application of a 
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повернення його гарантійного внеску, за умови, що Учасник не має 
невиконаних зобов’язань перед Біржею та/або Центральним контрагентом. 

 

11.3. Центральний контрагент повертає Гарантійний внесок Покупця після 
підписання акту приймання-передачі природного газу (фактичного об’єму 
природного газу) та якщо немає невиконаних зобов’язань Покупця перед 
Центральним контрагентом протягом трьох робочих днів після подання 
Покупцем заяви про повернення йому Гарантійного внеску. Якщо Покупець 
не подає заяву про повернення Гарантійного внеску, то його Гарантійний 
внесок зараховується для участі в наступних Біржових торгах. Якщо 
Покупець укладає Форвардні контракти стандартною (типовою) формою 
яких передбачається 100 % передоплата Базового активу, то Гарантійний 
внесок покупця може зараховуватися в рахунок передоплати Базового 
активу, якщо така можливість передбачена стандартною (типовою) формою 
Форвардного контракту відповідної серії. 

 

 

11.4. У випадку порушення зобов’язань Покупцем або Продавцем, що призвело до 
нестачі або надлишку Базового активу у Центрального контрагента, 
Центральний контрагент має право організувати проведення 
аукціону/редукціону/біржових торгів з метою закупівлі або продажу 
необхідного обсягу Базового активу, зокрема, але не виключно, шляхом 
укладення форвардних контрактів. 

 

11.5. Біржа та Центральний контрагент надають послуги клірингу і розрахунків 
відповідно до Правил клірингу. 

11.6. Склад послуг, умови та порядок їх надання, а також інші права та обов'язки 
сторін цього Договору щодо організації та проведення Біржових торгів, та 
інших послуг, пов'язаних з проведенням Біржових торгів, встановлюються 
Правилами та іншими документами Біржі. 

 

11.7. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила та інші 
внутрішні документи Біржі у встановленому нею порядку. 

11.8. Усі Клієнти, Учасники, Центральний контрагент приєднуються до цього 
Регламенту шляхом підписання заяви про акредитацію та реєстрацію 
брокера. Біржа публікує Регламент на своєму Офіційному сайті та надає 
засвідчену копію Регламенту на вимогу Учасників, що пройшли акредитацію. 

11.9. Усі Клієнти Біржі мають право в односторонньому порядку розірвати Договір 

Participant for the return of its’ Guarantee deposit, but only if such 

Participant does not have any unfulfilled obligations to the Exchange 

and/or the Central Counterparty. 

11.3. The Central Counterparty transfers back Guarantee deposit to the Buyer 

and/or the Seller after signing reports (act) of acceptance and transmission 

of natural gas and (the actual quantity of natural gas) and if there are no 

any unfulfilled obligations of the Buyer and/or Seller to the Central 

Counterparty or the Exchange within three working days after the Buyer 

and/or the Seller submits request to the Exchange for the return of 

Guarantee deposit. If the Buyer/the Seller does not submit an application 

(request) for the return of the Guarantee deposit, its’ Guarantee deposit is 

counted as Guarantee deposit for participating in the further Exchange 

trading. If the Buyer enters into a forward contract with a series standard 

(typical) form of which requires 100% prepayment of the Underlying 

assets, the Buyer’s Guarantee deposit can be transferred as a prepayment 

of the Underlying asset, if such an opportunity is provided by Standard 

(typical) form of forward contract of the respective series. 

11.4. In case of violation of obligations of buyers and sellers, leading to a 

shortage or surplus of the underlying assets of Central counterparty, the 

Central counterparty has the right to organize an auction / reduction / 

trading for the purchase or sale of the required amount of underlying 

assets including but not limited to by entering into forward contracts. 

 

 

11.5. The Exchange and the Central Counterparty supply clearing and 

settlement services in accordance with the Clearing Rules. 

11.6. The services, terms and conditions and procedures of their supply as well 

as other rights and obligations of the Parties of this Contract for 

organization and conducting of Exchange trading and other services 

related to the exchange trading are defined by this Regulation, the Rules 

and other documents of the Exchange. 

11.7. The Exchange has the right to unilaterally amend the Rules and other 

documents of the Exchange in the prescribed order. 

11.8. All Clients, Participants, the Central Counterparty adhere to this 

Regulation by signing the Application for accreditation. The Exchange 

publishes Regulation on its Official website and provides a certified copy 

of the Regulation on the written request of any accredited Participant. 

11.9. All Clients of the Exchange have the right to unilaterally terminate the 
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щодо організації та проведення Біржових торгів до моменту укладення 
першого Форвардного контракту та при умові відсутності заявок на купівлю і 
заявок на продаж в СЕТ, відсутності відкритих позицій, шляхом направлення 
письмового повідомлення Біржі про розірвання Договору щодо організації та 
проведення Біржових торгів, за умови, що такий Учасник не має невиконаних 
зобов’язань перед Біржею або Центральним контрагентом. 

 

 

11.10. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент 
за 2 (два) робочі дні до моменту набуття чинності такими змінами шляхом 
розміщення Регламенту зі змінами на своєму Офіційному сайті. Учасники 

можуть відмовитися від внесених до Регламенту змін, якщо заявили про це 
письмово до Біржі до моменту набуття чинності Регламентом зі змінами. 
Учасник погоджується з новими умовами Регламенту зі змінами, якщо не 
подав заяви про свою незгоду із запропонованими змінами до Регламенту. 

Біржа повідомляє Учасників про внесення змін до Регламенту шляхом 
відправлення електронного повідомлення на електронні адреси Учасників 
протягом наступного робочого дня після затвердження нової редакції 
Регламенту. 

 

 

 

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЩОДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ СПОТ 

 

Біржа може оголосити про проведення біржових торгів Базовим активом на ринку 
спот. При цьому Центральний контрагент виступає учасником торгів від власного 
імені та за власний рахунок. 

Порядок проведення торгів на ринку спот регулюється відповідними положеннями 
Правил Біржі. 

 

 

 

13. РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  
 

БІРЖА: 

Універсальна товарна біржа  «Контрактовий дім УМВБ» 

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1  
ЄДРПОУ 31813611 

Contract for the organization and conducting of the Exchange trading until 

the conclusion of the first forward contract and provided (1) no Orders for 

purchase or Sale are due in the SET, (2) no open positions exists at the 

account of such a Participant, (3) such Participant has not any unfulfilled 

commitments to the Exchange or the Central Counterparty, by written 

notification to the Exchange on termination of the Contract for the 

organization and conducting of the Exchange trading. 

 

11.10. The Exchange has the right to unilaterally amend this Regulation in 2 

(two) business days prior to the date of entry into force of such 

amendment by posting amended Regulation on its Official website. The 

Participant is entitled to refuse further acceptance of the terms and 

conditions, prescribed by the amended Regulation if it declares its’ 
refusal in writing to the Exchange prior entering into force of the 

amended Regulation. The Participant agrees to the new terms and 

conditions described in the amended Regulation, if it has not declared 

its’ refusal to comply with amended Regulation. The Exchange notifies 

Participants on amendments to Regulation by sending email to their 

email addresses participants during the next working day after the 

approval of the new wording of the Regulation. 

 

 

12. PECULIARITIES OF SPOT EXCHANGE TRADING 

 

The Exchange in entitled to announce the Exchange trading in underlying asset on he 

spot market.  In such Exchange Trading in the spot market the Central Counterparty 

shall be treated as Participant of exchange trading and is entitled to place orders for 

sale and/or purchase of the underlying asset on its own behalf and on its’ own costs. 
The procedure of the Exchange trading in the spot market is stipulated by the 

respective clauses of the Rules of Exchange.   

 

 

12. LEGAL ADDRESSES AND DETAILS 

 

THE EXCHANGE: 

Universal Commodity Exchange "Contract house UICE" 

04070, m. Kyiv, str. Mezhygirska 1 

EDRPOU code 31813611 
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МФО 300346  

ПАТ "Альфа - банк " м. Києві 
р/р 26503014421901 

ІПН № 318136126565  
Засоби зв’язку:  
тел.: (044) 461-54-34  

факс: (044) 461-54-21 

e-mail: kaminsky@uice.com.ua  

Виконавчий директор А.А. Камінский 
 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТРАГЕНТ 

ТОВ «Група «УМВБ» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36471995 

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1  
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ 
п/р 26509014422001 

МФО 300346  

INN (VAT number) 364719926569 

Генеральний директор О.Л.Гінзбург 

 

MFO 300346 

PJSC "Alfa - Bank" Kyiv 

Acc. No. 26503014421901 

INN (VAT number) 318136126565 

Contacts:  

Tel .: (044) 461-54-34 

Fax: (044) 461-54-21 

e-mail: kaminsky@uice.com.ua 

Executive Director Kaminskyi A.A. 
 

THE CENTRAL COUNTERPARTY 

“UICE” GROUP” LLC  

EDRPOU code 36471995 

04070, m. Kyiv, str. Mezhygirska,  1 

PJSC "Alfa - Bank" Kyiv 

Acc. No. 26509014422001 

МФО 300346  

INN (VAT number) 364719926569 

General Director O. L. Ginzburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Регламенту № 2 від 30.07.2015 

 

УМОВИ ТОРГІВЛІ  

форвардним контрактом серії_________ 

Тариф Розмір тарифу Строк сплати Порядок 

Annex 1 

to the Regulation № 2 of 30.07.2015 

 

TRADING TERMS  

for forward contract series _________ 

Tariff Size Due date of Payment 



15 

 

сплати 

Комісійний збір Біржі 
з  
Покупця-трейдера/ 
Покупця-споживача/ 
Продавця-резидента/ 
Продавця-нерезидента 

   

Кліринговий збір ЦК 

з  
Покупця-трейдера/ 
Покупця-споживача/ 
Продавця-резидента/ 
Продавця-нерезидента 

   

Комісійна винагорода ЦК 

з  
Покупця-трейдера/ 
Покупця-споживача/ 
Продавця-резидента/ 
Продавця-нерезидента 

   

Забезпечення 

(Гарантійний внесок) 

Розмір 
забезпечення 

Строк сплати Порядок 
сплати 

з  
Покупця-трейдера/ 
Покупця-споживача/ 
Продавця-резидента/ 
Продавця-нерезидента 

(розмір початкової, 
додаткової, поставної 
та варіаційної маржі 
може зазначатися 
додатково) 

   

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до Регламенту № 2 від 30.07.2015 

payment procedure 

Exchange fee 

For  

Buyer-trader / 

Buyer-consumer / 

Seller-resident / 

Seller-non-resident 

   

Clearing fee (to Central Counterparty) 

For  

Buyer-trader / 

Buyer-consumer / 

Seller-resident / 

Seller-resident 

   

Комісійна винагорода ЦК 

з  
Покупця-трейдера/ 
Покупця-споживача/ 
Продавця-резидента/ 
Продавця-

нерезидента 

   

Collateral (Guarantee 

deposit) 

Size Due date of 

payment 

Payment 

procedure 

For  

Buyer-trader / 

Buyer-consumer / 

Seller-resident / 

Seller-resident 

(Initial, additional, 

delivery and variation 

margin may be 

indicated additionally) 

 

   

 

 

 

 

 

Annex 3 
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A) 

Стандартна (типова) форма Форвардного контракту  
 (на КУПІВЛЮ) 

 

1. Місце 
укладення 

м. Київ 

2. Дата 
укладення 

Дата реєстрації цього Форвардного контракту 
Біржjю в Реєстрі укладених Біржових контрактів 
шляхом присвоєння номеру в СЕТ 

3. Покупець Учасник Біржових торгів, який подав заявку на 
купівлю, яка прийнята Центральним 
контрагентом 

4. Центральний 
контрагент 
як 
Продавець 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Група «УМВБ», код ЄДРПОУ 36471995, в особі 
________, що діє на підставі ____________, 

місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. 
Межигірська, буд. 1. 

ВРАХОВУЮЧИ, що на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім 
УМВБ» (надалі – «Біржа») відбуваються Біржові торги у формі 
безперервного двостороннього аукціону із продажу природного газу шляхом 
укладення форвардних контрактів на передачу природного газу і у 
відповідності до Закону України "Про товарну біржу", Господарського 
кодексу України, Правил біржової торгівлі, затверджених рішенням 
Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання Біржового 
комітету  № 2 від 26.05.2015 р. (надалі – «Загальні правила»), Регламенту 
№ 2 від 30.07.2015 (зі змінами) (далі – Регламент), 
КЕРУЮЧИСЬ Законом України «Про товарну біржу», п.14.1.45.3. 
Податкового кодексу України, статтями 185, 278  Господарського кодексу 
України, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19 квітня 1999 р. N 
632; 

Покупець та Центральний контрагент як Продавець (надалі також 
"Сторони", а кожен окремо – «Сторона»)  уклали цей Форвардний 
контракт у м. Київ в Дату реєстрації цього Форвардного контракту 
Біржею в Реєстрі укладених Біржових контрактів на Універсальній 
товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (надалі – "Форвардний 
контракт"). 

Форвардні контракти не можуть бути визнані недійсними тільки через 
їх електронну форму.   

to the Regulation № 2 of 30.07.2015 

A) 

The Standard (typical) form of forward contract 

 (for PURCHASE) 

 

1. Place of 

singing 

Kyiv 

 

2. Date of 

singing 

Date of registration of the concluded Forward contracts in 

the Register of the concluded exchange contracts by the 

Exchange via assignment of the ID number in the SET 

3. Buyer Participant of Exchange trading, which have submitted an 

Order for Purchase, accepted by  the Central 

counterparty 

4. Central 

Counterparty 

as Seller 

"UICE” Group" Limited Liability Company, EDERPOU 

code 36471995, represented by, acting on the basis of, 

location 04070, Kyiv, Mezhygirska, str.  1. 

 

 

WHEREAS the Exchange trading are taking place in the form of a continuous 

bilateral  auction for the natural gas delivery at the Universal Commodity Exchange 

"Contract house UICE" (hereinafter – the "Exchange") by concluding Forward 

contracts for the natural gas delivery, according to the Law of Ukraine "On the 

Commodity Exchange", Commercial Code of Ukraine, Trading Rules (with 

amendments), approved by the Exchange Committee of the Universal Commodity 

Exchange "Contract House UICE" (Minutes № 2 from 26.05.2015, Minutes № 5 of 
24.07.2015)., the Regulation No.2 from 30.07.2015 (as amended) (hereinafter – the 

“Regulation”), 
 

ACCORDING to the Law of Ukraine "On the Commodity Exchange", p.14.1.45.3. of 

the  Tax Code of Ukraine, Articles 185, 278 of the Commercial Code of Ukraine, the 

Order of Cabinet Ministers of Ukraine from19 April 1999 № 632; 
 

The Buyer and the Central Counterparty (hereinafter referred to as the "Parties" and 

each - "Party”) have entered into this Forward contract in Kyiv on the registration 

date of the Forward contract by the Exchange in the Register of Exchange contracts  

on the Universal Commodity Exchange “Contract house UICE "(hereinafter – the 

“Forward contract"). 
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5. Предмет контракту  

6. Базовий актив контракту, його характеристика, кількість  

7. Дата передачі (термін виконання), дата експірації  

8. Момент переходу права власності  

9. Ціна Базового активу з ПДВ, та (ціна виконання) та вартість 
контракту, валюта 

 

10. Порядок оплати Базового активу  

11. Обов'язки Центрального контрагента як Продавця  

12 Права Центрального контрагента як Продавця  

13. Обов'язки Покупця  

14. Права Покупця  

15. Спосіб виконання   зобов'язань   за   форвардним   контрактом  

16. Мінімально допустима зміна ціни форвардного контракту (тік)  

17. Відповідальність Центрального контрагента   

18. Відповідальність Покупця  

19. Порядок розгляду спорів  

20. Строк дії Контракту  

21. Комісійний збір Біржі  

22. Реквізити Біржі   

23. Реквізити Центрального контрагента як Продавця  

24. Реквізити Покупця  

25. Підпис Центрального контрагента  

26. Підпис Покупця  

 

B) 

Стандартна (типова) форма Форвардного контракту (на продаж) 
 

1. Місце 
укладення 

м. Київ 

2. Дата укладення Дата реєстрації цього Форвардного контракту 
Біржою в Реєстрі укладених Біржових контрактів 
шляхом присвоєння номеру в СЕТ 

3. Продавець Учасник Біржових торгів, який подав заявку на 
продаж, яку прийнято Центральним 
контрагентом  

4. Центральний Товариство з обмеженою відповідальністю  

Forward contracts cannot be declared invalid only because of their electronic 

form 

 

5. The subject of the contract  

6. The Underlying asset of the contract, its characteristics, quantity  

7. Delivery Date (deadline), expiry date  

8. The moment of transferring of property rights  

9. Price of the Underlying asset (the exercise price) and the value of 

the contract, currency 

 

10. The payment procedure for the Underlying asset  

11. The obligations of Central counterparty as Seller  

12. The Right of Central Counterparty as Seller  

13. The obligations of the Buyer  

14.  The rights of the Buyer   

15. The ways of performance under a forward contract  

16. The minimum price change for the forward contract (tick)  

17. The responsibility of the Central counterparty  

18. Buyer's Responsibility  

19. Disputes resolution  

20. Term of the Contract  

21. The Exchange  fee  

22. The details of  the Exchange  

23. The details of the Central counterparty as a Seller  

24. The details of  the Buyer  

25. Signature of the Central Counterparty as a Seller  

26. Signature of the Buyer  

 

B) 

The Standard (typical) form of forward contract  (for SALE) 

 

1. Place of singing Kyiv 

2. Date of singing Date of registration of the concluded Forward 

contracts in the Register of the concluded exchange 

contracts by the Exchange via assignment of the ID 

number in the SET 

3. Seller Participant of Exchange trading, which have submitted 
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контрагент як 
Покупець 

«Група «УМВБ», код ЄДРПОУ 36471995, в особі 
_______, що діє на підставі ______, 

місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. 
Межигірська, буд. 1. 

ВРАХОВУЮЧИ, що на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім 
УМВБ» (надалі – «Біржа») відбуваються Біржові торги у формі 
безперервного двостороннього аукціону із продажу природного газу шляхом 
укладення форвардних контрактів на передачу природного газу і у 
відповідності до Закону України "Про товарну біржу", Господарського 
кодексу України, Правил біржової торгівлі, затверджених рішенням 
Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання Біржового 
комітету  № 2 від 26.05.2015 р. (надалі – «Загальні правила»), Регламенту № 
2 від 30.07.2015 (зі змінами) (далі – Регламент), 
КЕРУЮЧИСЬ Законом України «Про товарну біржу», п.14.1.45.3. 
Податкового кодексу України, статтями 185, 278  Господарського кодексу 
України, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19 квітня 1999 р. N 
632; 

Продавець та Центральний контрагент як Покупець (надалі також 
"Сторони", а кожен окремо – «Сторона»)  уклали цей Форвардний контракт 
у м. Київ в Дату реєстрації цього Форвардного контракту Біржею в Реєстрі 
укладених Біржових контрактів на Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» (надалі – "Форвардний контракт"). 

Форвардні контракти не можуть бути визнані недійсними тільки через їх 
електронну форму.   
 

5. Предмет Форвардного контракту  

6. Базовий актив, його характеристика, кількість  

7. Дата передачу (термін виконання), дата експірації  

8. Момент переходу права власності  

9. Ціна Базового активу (ціна виконання) та вартість контракту, 
валюта 

 

10. Порядок оплати Базового активу  

11. Обов'язки Продавця  

12. Обов'язки Центрального контрагента як Покупця  

13. Права Центрального контрагента як Покупця  

14. Спосіб виконання   зобов'язань   за   форвардним   контрактом  

15. Мінімально допустима зміна ціни форвардного контракту (тік)  

16. Відповідальність Продавця  

an Order for Sale, accepted by  the Central 

counterparty 

4. Central 

counterparty as 

a Buyer 

"UICE” Group" Limited Liability Company, 

EDERPOU code 36471995, represented by 

___________, acting on the basis of __________, 

location 04070, Kyiv, Mezhygirska, str.  1. 

 

WHEREAS the Exchange trading are taking place in the form of a continuous bilateral  

auction for the natural gas delivery at the Universal Commodity Exchange "Contract 

house UICE" (hereinafter – the "Exchange") by concluding Forward contracts for the 

natural gas delivery, according to the Law of Ukraine "On the Commodity Exchange", 

Commercial Code of Ukraine, Trading Rules (with amendments), approved by the 

Exchange Committee of the Universal Commodity Exchange "Contract House UICE" 

(Minutes № 2 from 26.05.2015, Minutes № 5 of 24.07.2015)., the Regulation No.2 from 

30.07.2015 (as amended) (hereinafter – the “Regulation”), 
 

ACCORDING to the Law of Ukraine "On the Commodity Exchange", p.14.1.45.3. of the  

Tax Code of Ukraine, Articles 185, 278 of the Commercial Code of Ukraine, the Order of 

Cabinet Ministers of Ukraine from19 April 1999 № 632; 
 

The Seller and the Central Counterparty as a Buyer (hereinafter referred to as the 

"Parties" and each - "Party”) entered into this Forward contract in Kyiv on the 

registration date of the Forward contract by the Exchange in the Register of Exchange 

contracts  on the Universal Commodity Exchange “Contract house UICE "(hereinafter – 

the “Forward contract"). 

Forward contracts cannot be declared invalid only because of their electronic form 

 

5. The subject of the contract  

6. The Underlying asset of the contract, its characteristics, quantity  

7. Delivery Date (deadlinе), expiry date  

8. The moment of transferring of property rights  

9. Price of the Underlying asset (the exercise price) and the value of 

the contract, currency 

 

10. The payment procedure for the Underlying asset  

11. The obligations of a Seller  

12. The obligations of the Central Counterparty as a Buyer   

13. The rights of the Central Counterparty as a Buyer  
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17. Відповідальність Центрального контрагента як Покупця  

18. Порядок розгляду спорів  

19. Строк дії Контракту  

20. Комісійний збір Біржі  

21. Реквізити біржі   

22. Реквізити Продавця  

23. Реквізити Центрального контрагента  

24. Підпис Центрального контрагента  

25. Підпис Продавця  

 

Додаток 3 

до Регламенту № 2 від 30.07.2015 

 

Id 

 

дата Час 
реєстрації 

направлені
сть 

Серія 
форвардного 
контракту
  

кількість ціна 

 

Додаток 4 

Специфікація форвардного контракту серії  

Строк передачі базового активу  

Місце передачі базового активу  

Торговий період  

Термін виконання (Дата експірації форвардного контракту)  

Поле «Ціна»  

Ціна, яка зазначається в дкп  

Порядок перерахунку ціни  

Порядок оплати Покупцем  

14. The ways of performance under a forward contract  

15. The minimum price change for the forward contract (tick)  

16. The responsibility of the Seller  

17. The responsibility of the Central Counterparty as a Buyer  

18. Disputes resolution  

19. Term of the Contract   

20. The Exchange  fee  

21. The details of  the Exchange  

22. The details of the Seller  

23. The details of  the Central counterparty as a Buyer  

24. Signature of the Central Counterparty as a Buyer  

25. Signature of the Seller  

 

Annex 3 

to the Regulation № 2 of 30.07.2015 

 

Id 

 

date registration_datetime Side 

 

 

instrument_code

  

quantity price 

 

Annex 4 

  

Specification of Forward contract series  

Due date/period of transferring of the Underlying asset  

Place of the transfer of the Underlying asset  

Trading period  

Delivery Date (deadline), expiry date  

Field “Price”  

PSC Price  
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Додатково  

Позначення  

 

Price indexation  

Payment procedure for Buyer/to Seller  

Additionally   

Terms  
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