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1. Загальні положення  

1.1.  Регламент електронних біржових торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна 

біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі – Регламент) розроблено відповідно до Правил біржової 

торгівлі Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» 

(далі – Правила), нормативних документів Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі – Біржа) та чинного законодавства України.  

1.2. Регламент є невід’ємною частиною Правил Біржі.  

1.3. Цей Регламент визначає основні вимоги до функціонування торгової системи Біржі в частині 

проведення електронних біржових торгів, регулює порядок взаємодії між Біржою та її 

членами (їх уповноваженими представниками) під час проведення електронних біржових 

торгів та відносини (включаючи права, обов'язки та відповідальність), що складаються між 

ними у процесі виконання дій в електронній торговій системі Біржі та за результатами таких 

дій.  

1.4. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам електронних біржових 

торгів рівні можливості з укладання угод, а також інформування про результати торгів.  

1.5. Електронні біржові торги проводяться в Торговій системі Біржі (далі по тексту – ЕТС) 

1.6.  Адреса ЕТС в мережі Інтернет: www.uhub.com.ua.  

1.7. Робота ЕТС налагоджена українською мовою.  

1.8. Електронні біржові торги проводяться з дотриманням таких загальних принципів:  

1.8.1.  анонімність (знеособлення) учасників біржових торгів по виставлених позиціях до моменту 

завершення періоду торгів;  

1.8.2. добросовісна конкуренція; - недискримінація учасників торгів;  

1.8.3. об'єктивність та неупередженість;  

1.8.4. запобігання корупційним діям і зловживанням.  

1.9. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників електронних біржових торгів, членів Біржі, 

працівників Біржі та осіб, що допущені до електронних біржових торгів відповідно до цього 

Регламенту.  

1.10. Порушення Регламенту тягне за собою відповідальність, передбачену цим Регламентом, 

Правилами, іншими внутрішніми документами Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є 

невід’ємною частиною Правил, та чинним законодавством України.  

1.11. Біржа доводить до відома Регламент, зміни та доповнення до нього за допомогою їх 

розміщення на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uhub.com.ua. Біржа 

може використовувати інші способи інформування членів Біржі та всіх зацікавлених осіб.  

 

2. Особливості використання електронної торгової системи  

2.1. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи у 

ЕТС  необхідне виконання мінімальних вимог до апаратного, програмного забезпечення та до 

каналу Інтернет, визначених на сайті Біржі.  

2.2. Учаснику електронних біржових торгів забороняється:  

2.2.1. Допускати до автоматизованого робочого місця не акредитованих на Біржі в якості брокерів 

осіб.  

2.2.2. Розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з 

роботою ЕТС, що становить комерційну таємницю.  

2.2.3. Здійснювати дії, спрямовані на:  

2.2.3.1. отримання відомостей з ЕТС, що не пов'язані безпосередньо з учасником електронних 

біржових торгів;  

2.2.3.2. підключення до ЕТС з використанням чужого електронного цифрового підпису або методом 

його підбору;  

2.2.3.3. використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в 

середовище операційної системи серверів ЕТС;  

2.2.3.4.  несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Біржі (злом, 

атака тощо) або на дискредитацію Біржі;  

2.2.3.5. здійснення інших дій, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ЕТС.  

2.3. Учасник електронних біржових торгів повинен вживати всіх заходів щодо запобігання 

обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу 

автоматизованого робочого місця та ЕТС, таких як: забезпечення надійного антивірусного 

захисту робочого місця та невтручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця 

учасника електронних біржових торгів, та негайно повідомляти Біржу про виникнення 

обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.  



2.4. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів до 

ТСБ або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника електронних біржових 

торгів з доступу до ЕТС у випадку порушення учасником електронних біржових торгів 

Правил, Регламенту, умов Договору оренди біржового місця, в разі виявлення спроб 

несанкціонованого доступу з боку учасника електронних біржових торгів до ЕТС, а також при 

виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС та/або Біржі. 

Відновлення технічного доступу учасника електронних біржових торгів до ЕТС здійснюється 

тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли 

призупинення доступу до ЕТС стало наслідком таких збоїв.  

2.5. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів до 

ЕТС з моменту призупинення членства учасника біржових торгів на Біржі або зупинення його 

права на участь в електронних біржових торгах як учасника біржових торгів на Біржі.  

 

3. Порядок допуску до електронних торгів 

3.1. До участі в електронних біржових торгах допускаються постійні члени Біржі та юридичні 

особи і фізичні особи-підприємці, акредитовані Біржею відповідно до Положення про надання 

в оренду біржових місць на біржі як непостійні члени Біржі, за умови дотримання ними 

кваліфікаційних вимог до учасників біржових торгів. 

3.2. Непостійні члени Біржі приймають участь в електронних біржових торгах через свого 

представника (брокера). Кількість брокерів кожної брокерської контори не обмежена. 

Постійний член Біржі має право приймати участь у електронних біржових торгах особисто 

або через свого представника (брокера). Учасник електронних біржових торгів несе 

відповідальність за помилки, здійснені його брокером при формуванні та/або подачі, та/або 

відкликанні (знятті), та/або зміні параметрів Заявок, включаючи помилки, здійснені через 

незнання, недосвідченість, а також з будь-яких інших причин. Помилково сформовані та/або 

подані Заявки беруть участь в електронних біржових торгах на загальних підставах у 

відповідності з цим Регламентом. Помилково подані пропозиції (в т.ч. зустрічні) беруть 

участь в електронних біржових торгах на загальних підставах у відповідності з цим 

Регламентом. 

3.3. Біржа може визначати додаткові вимоги щодо доступу учасника до ринку торгівлі певними 

групами товарів (секції, напрями), для чого має право вимагати надання відповідних 

документів. 

3.4. Відсутність доступу до ЕТС не надає права учаснику брати участь в електронних торгах. 

3.5. Учасники, які мають намір брати участь у електронних торгах зобов’язані пройти реєстрацію 

у ЕТС із зазначенням необхідних відомостей про себе та виконати інші дії, визначені ЕТС. 

3.6. Для роботи в ЕТС учасники зобов'язані забезпечити отримання своїми уповноваженими 

представниками персональних параметрів доступу (електронного цифрового підпису). 

3.7. Учасники після отримання параметрів доступу зобов’язані забезпечити їх належне 

збереження та нерозголошення стороннім особам. Біржа не несе відповідальність за втрату 

учасниками параметрів доступу, передачі їх третім особам,  а також за дії, які були вчинені в 

ЕТС з їх допомогою від імені такого учасника. 

3.8. Підставою для відмови у наданні доступу до торгової системи є невиконання учасником 

Правил, Регламенту, умов укладених ним договорів щодо здійснення операцій на Біржі та 

участі в електронних торгах.  

3.9. Протягом строку акредитації Біржа має право повторно вимагати від учасника документи, що 

підтверджують його статус і повноваження (у тому числі повноваження його представників) 

на участь в електронних торгах.  

3.10. Підставою для припинення доступу учасника до торгової системи може бути:  

3.10.1. закінчення терміну акредитації;  

3.10.2. ліквідація (припинення) або реорганізація учасника торгів;  

3.10.3. заява учасника торгів;  

3.10.4. припинення договору, який було укладено з метою акредитації учасника на Біржі та/або 

договору щодо отримання доступу до торгової системи;  

3.10.5. рішення Біржі про припинення акредитації учасника торгів у випадках: порушення ним 

законодавства України, Правил, цього Регламенту, інших нормативних актів Біржі, укладених 

ним договорів щодо здійснення операцій на Біржі та участі в електронних торгах; надання 

Біржі недостовірної інформації; невиконання або неналежного виконання акредитованим 

учасником біржової угоди. 



3.11.  У разі внесення змін або доповнень до відомостей, поданих для акредитації, учасник торгів 

не пізніше робочого дня, наступного за днем внесення таких змін та доповнень направляє 

Біржі відповідне повідомлення та підтверджуючі документи.  

3.12. Відомості про акредитацію учасника та за необхідності - про секцію, до торгівлі на якій його 

допущено, вносяться у торгову систему. З моменту внесення відповідної інформації учасник 

отримує право доступу до торгової системи за допомогою наданих йому персональних 

параметрів доступу та право здійснювати власну діяльність в торговій системі у межах та 

порядку, визначених Правилами, цим Регламентом, укладеними договорами і технічними 

можливостями торгової системи. 

3.13.  Електронні біржові торги проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно з 

законодавством України.  

3.14. Процес електронних біржових торгів в ЕТС поділяється на періоди:  

3.14.1. Реєстрація заявок - період подачі Заявок, який починається з моменту створення (відкриття) 

торгової сесії та закінчується не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) хвилин до початку торгів, 

якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету;  

3.14.2. Торги - період торгів, який починається у визначені умовами торгової сесії та оприлюднені на 

сайті Біржі дату і час, та закінчується після реалізації виставлених на торги лотів, але не 

пізніше, ніж у визначений умовами торгової сесії та оприлюднений на сайті Біржі час, якщо у 

визначений умовами торгової сесії час завершення торгів по якійсь з позицій торги ще 

тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету 

з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні біржові торги. Адміністратор ТСБ  

може продовжити період торгів на вказаний в повідомленні, яке відображається в ТСБ, час.  

3.14.3. Підписання свідоцтв/протоколу торгів - період підписання біржових свідоцтв, який 

розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується у визначений умовами 

торгової сесії час.  

3.15. Розмір та порядок внесення гарантійного внеску у коштах, а також забезпечення в інших 

формах, відмінних від коштів, та умови їх використання, встановлюються окремо для кожної 

із секцій відповідними внутрішніми документами Біржі (порядками, положеннями, 

регламентами тощо, що є невід’ємною частиною Правил). 

3.16. Якщо учасник на електронних біржових торгах представляє інтереси клієнта, гарантійний 

внесок для участі в торгах вноситься клієнтом такого учасника.  

3.17. Гарантійний внесок перераховується на рахунок Біржі згідно сформованих в ЕТС рахунків, 

якщо інше не визначено Біржовим комітетом. У разі відсутності на момент початку періоду 

торгів гарантійного внеску, Заявки такого учасника до електронних біржових торгів не 

допускаються. Заявки учасника, які частково забезпечені гарантійним внеском або 

забезпечені на більшу суму, ніж необхідно для забезпечення Заявок, допускаються до 

електронних біржових торгів в межах суми внесеного гарантійного внеску. Якщо у 

відповідній секції передбачено внесення фіксованої суми гарантійного внеску для участі в 

електронних біржових торгах, то Заявки по яких відповідну суму було внесено частково, або 

не було внесено взагалі, до електронних біржових торгів не допускаються. Допуск Заявок 

учасників до електронних біржових торгів безпосередньо під час проведення електронних 

біржових торгів можливий у разі зарахування гарантійного внеску під час періоду торгів. 

Гарантований залишок коштів в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, по визначених 

Біржовим комітетом секціям Біржі, вноситься учасниками електронних біржових торгів, 

резидентами України, на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі до отримання доступу до 

ЕТС, якщо інше не регламентовано біржею. В разі стягнення Біржею  коштів з гарантованого 

залишку в порядку, встановленому цим Регламентом, учасники електронних біржових торгів 

зобов’язані внести на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі кошти, яких не вистачає для 

забезпечення розміру гарантованого залишку коштів, у строк, що не перевищує 10 (десять) 

робочих днів з дня такого стягнення, але не пізніше 17 години 00 хвилин дня, що передує 

дню, в якому проводяться електронні біржові торги, та в яких такі учасники або їх клієнти 

мають намір брати участь, якщо інше не визначено Біржовим комітетом.  

3.18. Біржовий комітет може приймати рішення про проведення електронних біржових торгів, для 

участі в яких гарантійний внесок учасниками електронних біржових торгів не вноситься. 

Участь учасників електронних біржових торгів в електронних біржових торгах без 

гарантованого залишку коштів на рахунку не допускається, якщо інше не визначено рішенням 

Біржового комітету, або Регламентом за відповідною секцією.  

 

4. Порядок подачі Заявок учасниками біржових торгів.  



4.1. Біржовий товар виставляється на продаж та/або купівлю на електронні біржові торги на 

підставі Заявок у формі позицій у відкритих торгових сесіях в ЕТС. Позиція об'єднує 

однорідні та взаємозамінні товари за видом товару (відповідно до встановлених стандартів та 

технічних нормативно-правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації), а 

також за ціною, коефіцієнтом або премією/дисконтом за одиницю товару, умовами поставки, 

умовами оплати та терміном укладання договору купівлі-продажу.  

4.2. Учасник, який має намір прийняти участь в електронних торгах та подати заявку, 

зобов’язаний зареєструватися у торгової системи з використанням персональних параметрів 

доступу та обрати відповідні торги з активним статусом.  

4.3. Заявки, що пропонуються в торговій системі є безадресними. Безадресними заявками є заявки, 

інформація про які розкривається всім учасникам торгів.  

4.4. Дві заявки на укладання біржової угоди вважаються зустрічними, а одна з них є зустрічною 

по відношенню до іншої, за умови одночасного виконання наступних умов: одна із заявок є 

заявкою на купівлю, а інша - заявкою на продаж; умови виставлених зустрічних заявок 

співпадають.  

4.5. Учасник приймає участь в торгах шляхом подання заявок у ЕТС.  

4.6. З метою участі в електронних торгах учасник зобов’язаний, якщо інше не визначено Біржою, 

забезпечити на відповідному рахунку Біржі (або субрахунку клієнта, якщо заявки подано в 

інтересах останнього) достатню кількість коштів для належного гарантійного забезпечення 

заявок та здійснення відповідних розрахунків за укладеними біржовими угодами. Біржа не 

приймає заявки, які не забезпечені у встановленому порядку.  

4.7. Розмір гарантійного забезпечення, інформація про який відображається у ЕТС, 

встановлюється Біржою. Порядок надання відповідного виду гарантійного забезпечення 

встановлюється Біржою.  

4.8. Перевірка інформації по заблокованих на торги коштах (коштах клієнтів, якщо участь у 

торгах здійснюється у їх інтересах) чи товарах, здійснюється з використанням торгової 

системи.  

4.9. Під час формування та подання заявки учасник торгів зазначає наступне: напрямок заявки 

(«продаж» або «купівля»); найменування товару; базис та строки поставки товару; спосіб 

транспортування товару; дату розрахунків за угодою; вид упаковки товару (за наявності); 

валюту, в якій буде укладено угоду; кількість лотів та його стандартизований розмір; обсяг 

товару (може вимірюватись в тонах, кілограмах, літрах тощо); інформацію щодо ціни товару 

(«з ПДВ» або «без ПДВ»); ціну продажу або купівлі однієї одиниці товару; загальну вартість 

обсягу товару.  

4.10. У заявці може бути зазначено іншу інформацію відповідно до параметрів товару, секції або 

умов виконання біржової угоди. Торгова система може визначати розділи заявки, які є 

обов’язковими для заповнення, а також розділи, заповнення яких має другорядне 

(необов’язкове) значення.  

4.11. Заявка учасника торгів діє до: повного виконання протягом терміну її дії; або її вилучення 

(відкликання); або до закінчення торговельної сесії поточного торгового дня, якщо термін її 

дії не встановлено. Дія заявки може бути зупинена Біржою, у зв’язку з припиненням доступу 

учасника до торгової системи або припиненням акредитації.  

4.12. Підготовлена та оприлюднена у торговій системі заявка вважається такою, що подана 

учасником та є підтвердженням про його готовність та безумовну згоду укласти біржову 

угоду на умовах, що визначені ним у заявці.  

4.13. Заявка, що складена не у відповідності до вимог Регламенту та торгової системи - до торгів не 

допускається.  

4.14. Учасник електронних біржових торгів може подати необмежену кількість Заявок у формі 

позицій на продаж та/або на купівлю біржового товару відповідно до свого статусу в ЕТС 

(Продавець, Покупець, Продавець/Покупець) окремо по кожній із секцій. Кожній позиції в 

ЕТС присвоюється унікальний номер (номер позиції).  

4.15.  Введена в ЕТС, Заявка, у будь-який момент періоду реєстрації заявок може бути 

відредагована або знята (видалена).  

4.16. Заявки учасників біржових торгів можуть бути відкликані (зняті):  

4.16.1. До моменту початку періоду торгів - за письмовою заявою адміністратору ЕТС від учасника 

електронних біржових торгів з підписом керівника та печаткою, переданою будь-яким 

зручним способом на паперових носіях або з пересиланням оригіналу поштою цінним листом.  

4.17. Учасник повідомляється про зняття його Заявок адміністратором ЕТС будь-яким зручним 

способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою).  



 

5. Порядок проведення електронних біржових торгів 

5.1. Торговий день може включати в себе: період очікування торгів, торгову сесію та підведення 

підсумків. 

5.2. Періодом очікування торгів є період, встановлений Біржою та відображений в торговій 

системі, протягом якого учасник має можливість подати заявки на купівлю чи продаж товару, 

вносити до них зміни та здійснити їх відкликання.  

5.3. Торговою сесією є період, встановлений Біржою та відображений в торговій системі, 

протягом якого учасник має можливість подати заявки та укладати біржові угоди.  

5.4. Підведенням підсумків є період, встановлений Біржою та відображений в торговій системі, 

протягом якого учасники мають можливість прийняти угоду та здійснити її виконання.  

5.5. Протягом періоду торгів учасниками можуть подаватися пропозиції про готовність купівлі чи 

продажу конкретного лоту на умовах продавця чи покупця. Учасник у процесі торгів має 

можливість змінювати вартість лоту у межах встановленого ліміту цін (якщо такий 

встановлено) або запропонувати власні (зустрічні) умови заявки. Дії учасника, який пропонує 

умови заявки є підтвердженням його готовності укласти біржову угоду на відповідних 

умовах.  

5.6. У разі наявної конкуренції, для встановлення максимальної ціни купівлі лоту на відповідний 

момент, учасник-покупець має можливість збільшити поточну ціну за одиницю товару на 

один або більше кроків.  

5.7. У ході торгів кожен учасник має можливість спостерігати, за якими заявками проходять 

торги, а також про умови, на яких учасники готові укласти біржові угоди.  

5.8. Біржова угода щодо відповідного лоту вважається укладеною, якщо протягом визначеного 

Біржою періоду остання запропонована учасником ціна за заявкою не буде змінена і сторони 

(покупець і продавець) досягнуть згоди щодо істотних умов такої угоди (умови заявки на 

купівлю і заявки на продаж відповідають одна одній).  

5.9. Укладена у торговій системі біржова угода є підтвердженням готовності та беззаперечного 

обов’язку її виконання сторонами на визначених під час торгів умовах, а також сплати на 

корить Біржі реєстраційного збору та інших встановлених Біржою платежів.  

5.10. Результати торгів за відповідними заявками та укладені за ними угоди відображаються у 

торговій системі.  

5.11. Після укладання біржової угоди сторони приймають на себе всі ризики та наслідки, пов'язані 

з відмовою від її виконання. 

5.12. Учасник електронних біржових торгів, який під час торгової сесії тимчасово залишає своє 

автоматизоване робоче місце, зобов'язаний вийти з ЕТС. В іншому випадку він несе повну 

відповідальність за всі дії, вчинені від його імені в ЕТС за цей період.  

5.13. Електронні біржові торги проводяться за всіма позиціями одночасно.  

5.14. Лоти кожної з позицій торгуються послідовно. Кожний наступний ідентичний лот/пакет з 

об’єднаних лотів в позиції виставляється на торги за ціною, коефіцієнтом або 

премією/дисконтом завершення торгів за попереднім лотом/пакетом з об’єднаних лотів 

позиції, за умови, що попередній лот/пакет з об’єднаних лотів не був виставлений на торги 

методом прийняття зустрічної пропозиції, чи за ціною, коефіцієнтом або премією/дисконтом 

виставленою учасником електронних біржових торгів під час редагування умов власної 

позиції.  

5.15. Учасник біржових торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю 

доступу до ЕТС по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованої пропускної 

здатності каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).  

5.16. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника електронних 

біржових торгів через розрив зв'язку між комп'ютером учасника та сервером Біржі.  

 

6. Укладення біржових угод  

6.1. Кожна біржова угода фіксується і відображається в торговій системі. Укладена сторонами 

біржова угода реєструється Біржою.  

6.2. Біржове свідоцтво, набуває юридичної сили з моменту його реєстрації на Біржі.  

6.3. В періоді підписання біржових свідоцтв у ЕТС формуються протоколи проведення 

електронних біржових торгів/біржові свідоцтва, рахунки на оплату реєстраційного збору, інші 

документи відповідної секції Біржі, які учасники можуть переглядати і роздруковувати.  

6.4. У періоді підписання біржових свідоцтв по кожному біржовому свідоцтву в ЕТС 

відображається інформація щодо учасників електронних біржових торгів, що стали сторонами 



біржової угоди (Продавець та Покупець, далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона) та їх 

клієнтів. Кожному біржовому свідоцтву Біржею присвоюється реєстраційний номер. Дана 

інформація доступна тільки для Сторін біржової угоди.  

6.5. На підставі Біржового свідоцтва укладається біржовий догові між членами Біржі або їх 

клієнтами.  

6.6. За бажанням учасників електронних біржових торгів, членів Біржі або їх клієнтів, біржове 

свідоцтво підписуються і завіряється печаткою учасника-Продавця, учасника-Покупця та 

Біржі в документарній формі на паперових носіях.  

6.7. За бажанням членів Біржі або їх клієнтів на договорі купівлі-продажу в документарній формі 

на паперовому носії Біржею проставляється відмітка про реєстрацію біржової угоди, на 

підставі якої було укладено договір на Біржі або Біржа може виступати 3 (третьою) стороною 

договору купівлі-продажу.  

6.8. Відмова однієї із Сторін від підписання біржового свідоцтва у паперовому вигляді не звільняє 

таку Сторону від виконання зобов’язань за біржовим свідоцтвом, сформованим в ЕТС.  

 

7. Порядок виконання угод та  проведення розрахунків  
7.1. У разі здійснення Біржою на вимогу учасників контролю за виконанням біржових угод – такі 

угоди відображаються в торговій системі, а сторонами застосовуються вимоги цієї глави.  

7.2. Виконання біржових угод у цілому або частково відбувається шляхом підтвердження 

учасниками торгів за допомогою засобів торгової системи відповідного прийняття 

виконаного.  

7.3. Сторони угоди мають можливість відмовитися від її прийняття або звернутися з претензією 

щодо неналежного її виконання. Відмова від прийняття чи виконання угоди не звільняє таку 

сторону від відповідальності, що встановлена Правилами, цим Регламентом та укладеною 

біржовою угодою за її невиконання, а також від сплати реєстраційного збору та інших 

платежів на користь Біржі.  

7.4. У разі здійснення розрахунків через рахунок Біржі, після прийняття покупцем угоди до 

виконання, на його субрахунку блокуються грошові кошти в розмірі загальної вартості 

укладеної угоди, а на субрахунках сторін залишається заблокованою сума гарантійного 

забезпечення виконання угоди, у разі її внесення.  

7.5. По завершенню процедури оформлення сторонами переходу прав власності на відповідний 

товар за угодою, покупець зобов’язаний підтвердити відповідне виконання в торговій системі, 

шляхом завантаження підписаного договору в ЕТС. Невиконання зазначених вимог тягне за 

собою настання відповідальності для винної сторони, у порядку передбаченому Правилами, 

Регламентом та іншими нормативними актами Біржі.  

7.6. Виконана обома сторонами угода відображається у торговій системі та має статус підписаної.  

7.7. Після прийняття покупцем виконання угоди з боку продавця, кошти покупця, що заблоковані 

за угодою, списуються з його субрахунку та відображаються торговою системою на 

відповідному субрахунку продавця. У свою чергу, кошти сторін, які було заблоковано у 

якості гарантійного забезпечення, звільняються від такого блокування та є вільними для 

використання їх власниками, якщо інше не визначено Регламентом та Біржою.  

7.8. Сторони (покупець та продавець) за реєстрацію біржової угоди сплачують Біржі 

реєстраційний збір, якщо інше не передбачено Правилами, Регламентом або Біржою. Сплата 

реєстраційного збору здійснюється не пізніше 3 робочих днів, що слідують за днем реєстрації 

угоди та за встановленими Біржою тарифами, шляхом списання коштів з відповідного 

рахунку учасника електронних торгів на рахунок Біржі (за наявності таких коштів) або 

шляхом їх перерахуванням учасником. Інформація про списання коштів відображується у 

торговій системі.  

7.9. У разі несплати, неповної сплати або несвоєчасної сплати за товар - з боку покупця, чи не 

поставки, недопоставки або поставки товару, який не відповідає вимогам, що визначені 

біржовою угодою - з боку продавця, на винну сторону Біржою накладається штраф у розмірі 

заблокованого за угодою гарантійного забезпечення. Біржа може у встановленому порядку 

накладати та стягувати з винної сторони інші суми штрафів за порушення Правил, цього 

Регламенту та інших нормативних документів Біржі.  

7.10. Сплата штрафу за невиконання чи неналежне виконання біржової угоди здійснюється шляхом 

утримання Біржою відповідної суми з субрахунку особи, що вчинила таке порушення. 

Утримана сума штрафу перераховується на користь сторони, чиї права та законні інтереси 

порушено винною стороною, за вирахування сум, що підлягають сплаті такою стороною на 



користь Біржі. Оплата штрафу не звільняє винну сторону від виконання покладених на неї 

зобов’язань.  

7.11. Сплата штрафу за порушення Правил, цього Регламенту та інших нормативних документів 

Біржі здійснюється шляхом утримання Біржою відповідної суми з субрахунку особи, що 

вчинила таке порушення. З моменту утримання Біржою суми штрафу на власну користь, 

відповідні кошти є власністю Біржі.  

7.12. У разі, якщо заявка учасника торгів не була прийнята іншим учасником та за їх результатами 

не було укладено біржову угоду, Біржа розблоковує гарантійний внесок такого учасника.  

7.13. Сторона, права якої порушено під час виконання біржової угоди може звернутися до 

арбітражної комісії чи іншого уповноваженого органу з відповідною заявою про захист 

порушеного права.  

7.14. У разі зміни умов поставки товару або якісних характеристик товару після підписання 

біржової угоди, сторони укладають додаткову угоду. За реєстрацію Біржою додаткової угоди 

її сторони сплачують відповідну плату, яка стягується у порядку, що встановлений цим 

Регламентом для сплати реєстраційного збору. 

7.15. Якщо станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня, який є наступним за датою, визначеною в 

біржовому свідоцтві як гранична для укладання біржового договору, жодною зі Сторін 

біржового свідоцтва не було надано до Біржі інформації про невиконання іншою Стороною 

умов біржового свідоцтва, а саме - підписання Продавцем та Покупцем, що визначені в 

біржовому свідоцтві, у визначений термін договору, то на 2 (другий) робочий день за датою, 

визначеною в біржовому свідоцтві як гранична для укладення договору, за результатами 

проведення електронних біржових торгів Біржею здійснюються наступні операції щодо 

гарантійного внеску учасника-Покупця або його клієнта (якщо договором (угодою) та/або 

рішенням Біржового комітету не визначено інше):  

7.15.1. Якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника-Продавця задоволена повністю, повна сума 

гарантійного внеску від учасника-Покупця на підставі письмової заяви Продавця 

перераховується йому, в якості часткової оплати за придбаний на електронних біржових 

торгах товар, протягом п’яти робочих днів з дати отримання Біржою такої заяви, в разі якщо 

розрахунок за угодою відбувається через біржу. Заява на повернення гарантійного внеску має 

містити такі обов’язкові реквізити: повне найменування учасника біржових торгів; поштову 

та юридичну адресу учасника біржових торгів; реквізити рахунку на який необхідно 

здійснити повернення гарантійного платежу учасника біржових торгів; підстава повернення 

гарантійного платежу з підтверджуючими документами; підпис керівника/уповноваженої 

особи учасника біржових торгів; дату. 

Заява на повернення сплаченого гарантійного платежу, подана без дотримання вимог цього пункту не 

розглядається та не задовольняється. 

7.15.2. Якщо Заявка на купівлю по позиціях учасника-Продавця задоволена частково, то частина 

суми, що відповідає розміру, визначеному умовами секції у відсотках від початкової вартості 

придбаних лотів або в абсолютному виразі – як сума за одиницю товару або сума за 1 (один) 

лот, на підставі заяви Продавця перераховується йому в якості часткової оплати за придбаний 

на електронних біржових торгах товар, а залишок гарантійного внеску повертається Покупцю 

протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Біржою зави. Заява на повернення має 

містити реквізити визначені у п.п. 7.15.1 п. 7.15. цього Регламенту. 

7.15.3. Повернення Гарантійного платежу (внеску), крім гарантованого залишку коштів, 

здійснюється в порядку визначеному розділом 5 правил біржової торгівлі ТОВ «ТБ 

«УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ». 

7.16. Сума гарантійного внеску не повертається члену Біржі, який став переможцем торгів 

(Стороною біржового свідоцтва) коли член Біржі або його клієнт відмовився від укладення 

договору купівлі-продажу у визначений у біржовому свідоцтві термін, сума внесеного ним 

гарантійного внеску розподіляється відповідно до рішення Біржового комітету.  

7.17. У разі відмови учасника чи учасників від укладення ними або їх клієнтами договору купівлі-

продажу у визначений у біржовому свідоцтві термін (електронним підписом та/або в 

документарній формі на паперових носіях), Сторони не звільняються від виконання 

зобов’язань за біржовим свідоцтвом, у тому числі від сплати реєстраційного збору та інших 

обов’язкових платежів, передбачених документами Біржі та/або відповідними угодами, 

договорами.  

7.18. Кінцеві розрахунки здійснюються безпосередньо між Покупцем та Продавцем за відповідним 

договором купівлі-продажу з урахуванням суми гарантійного внеску.  



7.19. Біржа не несе відповідальності за подальше виконання Покупцем та Продавцем своїх 

зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу.  

7.20. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Покупцем та Продавцем, спори 

вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. У випадках, 

які не врегульовані умовами цього Регламенту, Покупець та Продавець керуються умовами 

договору купівлі-продажу та чинним законодавством України.  

7.21. Банківська комісія і інші обов'язкові платежі за переказ та повернення грошових коштів 

гарантійного внеску члену Біржі або його клієнту (Покупцю, Продавцю) - нерезиденту 

оплачуються за рахунок члена Біржі або його клієнта (Покупця, Продавця) - нерезидента 

шляхом договірного списання банком із суми гарантійного внеску, що підлягає поверненню.  

 

 

8. Інформування про результати торгів  
8.1. Звіт про результати електронних торгів містить комерційну інформацію та вважається 

комерційною таємницею.  

8.2. Біржа може оприлюднювати результати електронних торгів в частині загальних відомостей 

про ціни та обсяги проданого товару на своєму сайті.  

8.3. Особи, які отримали звіт про результати електронних торгів (його копію, витяг з нього, тощо), 

не мають права оприлюднювати чи передавати його/інформацію, що в ньому зазначається 

третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу Біржі. 

8.4. Уся інформація, що пов’язана з ходом та результатами електронних біржових торгів, є 

власністю Біржі. Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується Сторін 

біржових угод та безпосередньо Продавця та Покупця визначених біржовою угодою, за 

винятком випадків надання такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства 

України.  

 

9. Скасування результатів торгів  

9.1. Результати електронних біржових торгів можуть бути частково або повністю визнані 

недійсними і анульовані у односторонньому порядку, якщо це визначено окремими 

рішеннями Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі з врахуванням вимог 

чинного законодавства України по відповідних секціях.  

9.2. Рішення Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі про скасування 

результатів електронних біржових торгів є підставою для анулювання біржового свідоцтва.  

9.3. У разі анулювання біржового свідоцтва, Сторони не звільняються від сплати реєстраційного 

збору та інших обов’язкових платежів, передбачених документами Біржі та/або відповідними 

угодами, договорами, за даним біржовим свідоцтвом, якщо інше не визначено рішенням 

Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі.  

9.4. У випадку часткового або повного скасування результатів електронних біржових торгів, 

анулювання біржового свідоцтва, сума гарантійного внеску або залишку гарантійного внеску 

згідно анульованого біржового свідоцтва учасників електронних біржових торгів, що 

скасовані, повертається або не повертається (розподіляється) відповідно до рішення 

Біржового комітету або іншого уповноваженого органу Біржі.  

 

10. Відповідальність Біржі та членів Біржі  

10.1. Біржа та члени Біржі несуть відповідальність за порушення законодавства України, Правил, 

цього Регламенту та інших нормативних актів Біржі, що регулюють біржову торгівлю та є 

невід’ємною частиною Правил.  

10.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за біржовими свідоцтвами та 

договорами купівлі-продажу члени Біржі та їх клієнти несуть відповідальність відповідно до 

законодавства України, Правил, цього Регламенту, інших нормативних актів Біржі, що 

регулюють біржову торгівлю та є невід’ємною частиною, іншими внутрішніми документами 

Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є невід’ємною частиною Правил, та відповідно до 

укладених біржових свідоцтв і договорів купівлі-продажу.  

10.3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що 

надаються членами Біржі для надання доступу до ЕТС та/або участі в електронних біржових 

торгах, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення 

Біржі про внесення змін до документів та відомостей, що надаються для надання доступу до 

ЕТС, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, ризик настання 



несприятливим правових наслідків, у тому числі майнових, несуть особи, які надали такі 

документи та відомості.  

10.4. Відшкодування шкоди за невиконання учасниками електронних біржових торгів своїх 

зобов’язань перед Біржею може здійснюватися за рахунок гарантованого залишку коштів 

учасника електронних біржових торгів, який допустив таке порушення, шляхом безспірного 

стягнення Біржею коштів з рахунку гарантованого залишку коштів такого учасника 

електронних біржових торгів.  

10.5. Спори, що виникають між учасниками електронних біржових торгів та їх клієнтами, 

вирішуються згідно з Правилами та цим Регламентом. Сторони будь-якого спору повинні 

докласти всіх зусиль для вирішення спору в досудовому порядку. 

 

11. Запобігання маніпулювання цінами 

11.1. Учасник не має права маніпулювати цінами, що складаються під час проведення електронних 

торгів.  

11.2. Біржа вживає заходи по обмеженню маніпулювання цінами з метою: попередження і 

запобігання різкому коливанню цін протягом торгового дня; попередження і запобігання 

штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток з метою 

зміни ціни.  

11.3. З метою запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширенню 

неправдивих чуток, які можуть впливати на ціни Біржа може здійснювати наступні заходи: 

контролювати подання заявок і умови біржових угод, що укладаються на електронних торгах; 

аналізувати подані заявки і укладені біржові угоди за підсумками електронних торгів з метою 

визначення фактів можливого штучного завищення або заниження цін або відповідної змови 

та проводить відповідну перевірку виявлених фактів; зупиняти електронні торги у випадках, 

встановлених Правилами, цим Регламентом, іншими нормативними актами Біржі; 

забезпечувати проведення дисциплінарних розслідувань і застосування до учасників 

електронних торгів заходів дисциплінарного стягнення, передбачених Правилами, цим 

Регламентом, іншими нормативними актами Біржі.  

11.4. Під час проведення перевірок фактів можливого штучного завищення або заниження цін, 

змови, можливого поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових контрактів, що 

укладаються на електронних торгах, Біржа має право вимагати від учасників торгів 

інформацію і документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних заявок або 

укладених біржових угод, зокрема: пояснення уповноважених осіб учасників електронних 

торгів; копії доручень клієнтів та договорів з ними, на підставі яких були подані відповідні 

заявки і укладено біржові угоди; пояснення клієнтів у зв'язку з наданням доручень на 

укладання відповідних біржових угод; завірені в установленому порядку копії документів, 

підтверджуючих повноваження посадових осіб учасника електронних торгів на підпис заявок 

та біржових угод, а також інші документи, що необхідні Біржі для проведення належної, 

повної та всебічної перевірки виявлених фактів.  

11.5. У разі виявлення фактів штучного завищення або заниження цін, змови чи поширення 

неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових контрактів, що укладаються на електронних 

торгах, Біржа має право у встановленому порядку: зупинити електронні торги; застосувати до 

порушників санкції, визначені Правилами; скасувати результати електронних торгів. 


