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1. Загальні положення. 

1.1. Регламент організації та проведення біржових аукціонів в електронній торговій системі з 

продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на 

внутрішньому ринку на 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 та визначає механізм 

організації та проведення електронних біржових торгів у формі біржових аукціонів в 

електронній торговій системі з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і 

скрапленого газу (далі - аукціони). 

1.2. Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників аукціонів.  

1.3. Усі поняття і терміни, що використовуються в даному Регламенті, застосовуються відповідно 

до Порядку та Правил.  

1.4. Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його 

розроблення і затвердження. Усі додатки до Регламенту є його складовою і невід'ємною 

частиною.  

1.5. 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 також інші способи інформування.  

 

2. Загальні умови проведення аукціонів  

2.1.1. Предметом аукціонів є:  

2.1.1.1. нафта сира - нафта, що видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав 

спеціальний дозвіл;  

2.1.1.2. газовий конденсат власного видобутку (далі - газовий конденсат) - газовий конденсат, що 

видобувається з родовищ суб'єктом господарювання, який отримав спеціальний дозвіл, і 

підлягає попередній переробці;  

2.1.1.3. скраплений газ - газ вуглеводневий, отриманий у результаті нафтогазопереробки.  

2.2.  Обсяги нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, які передбачається продавати на 

аукціоні, повинні відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та 

бути підтверджені сертифікатами відповідності.  

2.3. Аукціони проводяться за допомогою Торгової системи Біржі (далі по тесту – ЕТС). 

2.4. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:  

2.4.1. добросовісна конкуренція;  

2.4.2. відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;  

2.4.3. недискримінація учасників аукціону;  

2.4.4. об'єктивність та неупередженість;  

2.4.5. запобігання корупційним діям і зловживанням.  

2.5. Стартова ціна 1 (однієї) тонни нафти сирої та газового конденсату власного видобутку, вартість 

лота, що зазначаються в заявках на участь в аукціоні, встановлюються з урахуванням податку 

на додану вартість.  

2.6. Стартова ціна 1 (однієї) тонни скрапленого газу на внутрішньому ринку, вартість лота, що 

зазначаються в заявках на участь в аукціоні, встановлюються з урахуванням податку на додану 

вартість та включають акцизний та екологічний податки, інші обов’язкові платежі, встановлені 

Податковим кодексом України.  

2.7. Аукціони проводяться згідно з затвердженим Біржовим комітетом графіком.  

 

3. Особливості використання електронної торгової системи  

3.1. Процес аукціону в ЕТС поділяється на такі періоди:  

3.1.1. Реєстрація заявок - період подачі заявок на участь в аукціоні, який починається з моменту 

створення (відкриття) торгової сесії згідно та закінчується о 18:00 робочого дня, що передує 

дню проведення аукціону;  

3.1.2. Реєстрація учасників - період реєстрації учасників аукціону, який починається за 1 (одну) 

годину та закінчується за 10 (десять) хвилин до початку аукціону;  

3.1.3. Торги - період проведення аукціону, який починається в оприлюднені на сайті Біржі дату і час, 

та закінчується після реалізації виставлених на аукціон 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, по якому відбуваються торги. 

Адміністратор ЕТС може продовжити період торгів на вказаний в повідомленні, яке 

відображається в ЕТС, час;  

3.1.4. Підписання свідоцтв - період підписання аукціонних свідоцтв електронним цифровим 

підписом, який розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується у 

визначений умовами торгової сесії час.  

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

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

каналу Інтернет, визначених на сайті Біржі. 

3.3. Учаснику аукціону забороняється:  

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

осіб.  

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

роботою ТСБ, що становить комерційну таємницю.  

3.3.3. Здійснювати дії, спрямовані на: отримання відомостей з ЕТС, що не пов'язані безпосередньо з 

учасником аукціону; підключення до ЕТС з використанням чужого логіну та паролю або 

методом підбору чужого логіну та паролю; використання будь-яких сторонніх програмно-

технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи серверів ЕТС; 

несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Біржі (злом, 

атака тощо) або на дискредитацію Біржі; здійснення інших дій, що створюють передумови для 

виникнення збоїв в роботі ЕТС.  

3.3.4. Учасник аукціону повинен вживати всіх заходів щодо запобігання обставин, які можуть 

перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу автоматизованого робочого 

місця та ТСБ, таких як: забезпечення надійного антивірусного захисту робочого місця та 

невтручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника аукціону, та негайно 

повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.  

3.3.5. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника аукціону до ЕТС або обмежити 

(повністю або частково) повноваження учасника аукціону з доступу до ЕТС у випадку 

порушення учасником аукціону Порядку, Правил, Регламенту, в разі виявлення спроб 

несанкціонованого доступу з боку учасника аукціону до ЕТС, а також при виникненні інших 

обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС та/або Біржі. Відновлення технічного 

доступу учасника аукціону до ЕТС здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що 

склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли призупинення доступу до ЕТС стало 

наслідком таких збоїв.  

3.3.6. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника аукціону до ЕТС з моменту 

призупинення членства учасника аукціону на Біржі або зупинення його права на участь в 

аукціонах як учасника аукціону на Біржі.  

 

4. Учасники аукціону  

4.1. Учасниками аукціонів є Біржовий комітет, продавці та покупці.  

4.2. До участі в аукціонах учасники допускаються відповідно до Порядку, а також Закону України 

«Про товарну біржу» як постійні члени Біржі або як непостійні члени Біржі, акредитовані 

Біржею відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць на, за умови 

дотримання ними кваліфікаційних вимог до учасників аукціону. 

4.3. Непостійні члени Біржі приймають участь в аукціонах через свого представника (брокера). 

Кількість брокерів не обмежена. Постійний член Біржі має право приймати участь у аукціонах 

особисто або через свого представника (брокера). Учасник аукціонів несе відповідальність за 

помилки, здійснені його брокером при формуванні та/або подачі, та/або відкликанні (знятті), 

та/або зміні параметрів заявок, включаючи 3 помилки, здійснені через незнання, 

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

заявки на участь в аукціоні беруть участь в аукціонах на загальних підставах у відповідності з 

цим Регламентом. Помилково подані пропозиції (в т.ч. зустрічні) беруть участь в аукціонах на 

загальних підставах у відповідності з цим Регламентом.  

4.4. Продавцями нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на 

аукціоні виступають підприємства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 

(п’ятдесят) відсотків і більше, господарські товариства, 50 (п’ятдесят) відсотків і більше акцій 

(часток, паїв) яких належить до статутного капіталу інших господарських товариств, 

акціонером яких є держава, що володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні 

підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про 



спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу зазначених підприємств, товариств, 

дочірніх підприємств, представництв та філій становить 50 (п’ятдесят) відсотків і більше 

загальної вартості вкладів учасників договорів, та/або особи, уповноважені договорами про 

спільну діяльність, укладеними за участю таких підприємств.  

4.5. Покупцями на аукціоні виступають суб'єкти господарювання всіх форм власності, які мають 

намір придбати нафту сиру, газовий конденсат власного видобутку та скраплений газ 

відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, а також подали Біржі в 

повному обсязі аукціонну документацію.  

 

5. Порядок допуску учасників до аукціонів  

5.1. До участі аукціонах 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.  

5.2. Суб'єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціонах в якості покупців до 

18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону, повинні:  

5.2.1. набути статусу непостійного члена Біржі відповідно до Положення про надання в оренду 

біржових місць, уклавши з постійним членом Біржі Договір оренди біржового місця;  

5.2.2. отримати на Біржі логін та пароль доступу до ЕТС;  

5.2.3. забезпечити проходження курсу навчання роботи ЕТС особою (особами), що буде (будуть) 

виконувати функції брокера непостійного члена біржі (брокерської контори);  

5.2.4. укласти з Біржею Договір про організацію та проведення біржових аукціонів в електронній 

торговій системі;  

5.2.5. подати аукціонну документацію в порядку, визначеному Регламенту.  

 

6. Порядок визначення обсягів реалізації та подачі заявок на продаж  

6.1. Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають не пізніше ніж за 5 (п’ять) 

робочих днів (у разі проведення додаткового аукціону – за 4 (чотири) робочих дні) до дня 

проведення аукціону Біржовому комітету заявки на проведення аукціону, які ним 

схвалюються або відхиляються.  

6.2. До заявки на проведення аукціону додаються:  

6.2.1. документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафти сирої, газового конденсату і 

скрапленого газу, або розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших 

можливостей продавця для забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату;  

6.2.2. проект договору купівлі-продажу;  

6.2.3. відомості про умови транспортування нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу з 

використанням трубопровідної системи, залізничного та автомобільного транспорту 

відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати наявність гарантованої 

можливості для подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних 

заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівних умов доступу для всіх 

покупців до ресурсу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу;  

6.2.4. документи, що підтверджують якісні характеристики товару, в тому числі сертифікат 

відповідності на кожну партію нафти сирої і газового конденсату.  

6.3. Нафта сира, газовий конденсат і скраплений газ виставляються на аукціон у вигляді лотів, 

формування яких здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних 

характеристик, визначених у заявках на проведення аукціону.  

6.4. Біржовий комітет розглядає подані заявки на проведення аукціону, перевіряє їх на 

відповідність вимогам Порядку та, в разі схвалення, передає їх Біржі не пізніше ніж за 4 4 

(чотири) робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону - за 3 (три) робочі дні) до дня 

проведення аукціону.  

6.5. У разі виявлення Біржовим комітетом факту неузгодження заявки на проведення аукціону із 

сертифікатом відповідності на нафту сиру і газовий конденсат та вимогам Порядку, продавець 

зобов'язаний в одноденний строк привести її у відповідність з такими сертифікатом та 

вимогами.  

6.6. Якщо факт зазначеного неузгодження виявлено Біржовим комітетом під час проведення 

аукціону, результати аукціону анулюються.  

6.7. Адміністратор ЕТС в день отримання Біржею від Біржового комітету копії протоколу 

засідання Біржового комітету відкриває в ЕТС торгову сесію та будь-яким зручним способом 



(факсимільним зв'язком, електронною поштою або телефонним зв'язком) інформує про це 

продавця.  

6.8. Після повідомлення Адміністратора ЕТС про відкриття торгової сесії, продавець в той же 

день повинен подати в ЕТС заявки у формі позицій на продаж нафти сирої, газового 

конденсату і скрапленого газу.  

6.9. Продавець подає в ЕТС схвалені Біржовим комітетом згідно Регламенту заявки у формі 

позицій на продаж нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу які складаються з 

визначеній в заявці на проведення аукціону кількості лотів. Кожній позиції в ЕТС  

присвоюється унікальний номер (номер позиції).  

 

7. Порядок інформування про проведення аукціону  
7.1.  Біржа розміщує оголошення про проведення аукціону на веб-сайті Біржі не пізніше ніж за 3 

(три) робочих дні (у разі проведення додаткового аукціону – 2 (два) робочі дні) до дня 

проведення аукціону.  

7.2. Оголошення містить відомості про:  

7.2.1. аукціонний бюлетень, що містить інформацію про найменування родовища, обсяг, стартову 

ціну, кількість та розміри лотів, паспортні характеристики, умови постачання, види договорів;  

7.2.2. форму аукціону (в системі), порядок подання заявки на участь в аукціоні та кінцевий строк її 

подання (до 18:00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону);  

7.2.3. час та місце проведення аукціону;  

7.2.4. перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;  

7.2.5. найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи Біржі;  

7.2.6. розмір гарантійного внеску 5 (п’ять) відсотків від заявленого обсягу закупівлі з та порядок 

його сплати (згідно сформованих в ЕТС рахунків-фактури).  

 

8. Порядок подачі покупцями заявок на участь в аукціоні  

8.1. Для участі в аукціоні, покупець подає заявки на участь в аукціоні по позиціям, які його 

зацікавили.  

8.2. Для подачі заявок на участь в аукціоні, учасник аукціону має здійснити вхід до ЕТС в період 

подачі заявок на участь в аукціоні, використовуючи свій особистий логін і пароль, та за 

допомогою електронного цифрового підпису (електронний цифровий підпис у визначенні 

статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис») підтвердити, що всі його дії в 

ТСБ будуть підписані його електронним цифровим підписом та матимуть повну юридичну 

силу згідно з вимогами законодавства України, після чого вибрати необхідну торгову сесію. 

8.3. Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір 1 

(одного) лота.  

8.4. Введена в ЕТС, але не підписана електронним цифровим підписом заявка на участь в 

аукціоні, у будь-який момент періоду подачі заявок на участь в аукціоні може бути 

відредагована або відкликана (знята).  

8.5. Введена в ЕТС заявка на участь в аукціоні до закінчення періоду подачі заявок на участь в 

аукціоні має бути підписана електронним цифровим підписом.  

8.6. Заявки на участь в аукціоні можуть бути відкликані (зняті):  

8.6.1. До моменту підписання покупцем заявки на участь в аукціоні електронним цифровим 

підписом — самостійно у ЕТС.  

8.6.2. У разі підписання заявки на участь в аукціоні електронним цифровим підписом, до моменту 

закінчення періоду подачі заявок на участь в аукціоні - за письмовою заявою покупця 

Адміністратору ТСБ, переданою будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, 

електронною поштою) з подальшим пересиланням оригіналу поштою цінним листом. 

Покупець повідомляється про зняття його заявки на участь в аукціоні Адміністратором ТСБ 

будь-яким зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою). 

8.7. Покупець має право:  

8.7.1. подати лише 1 (одну) заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;  

8.7.2. придбати на аукціоні нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ в обсязі, який не 

перевищує обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні, з урахуванням перерахованої 

таким покупцем суми гарантійного внеску;  

8.7.3. відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання 

відповідно до даного Регламенту.  

8.7.4. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про 

проведення аукціону на веб-сайті Біржі.  



8.8. Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні в ЕТС. 

8.9. Біржа розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні не пізніше ніж за 2 (дві) 

години до початку аукціону.  

8.10. З метою забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у покупців згідно з поданою 

заявкою на участь в аукціоні, встановлюється гарантійний внесок в розмірі 5 (п’ять) відсотків 

від заявленого обсягу закупівлі, що сплачується згідно сформованих в ЕТС рахунків-фактур 

на один з рахунків Біржі.  

8.11. Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу: 

«Гарантійний внесок для участі в аукціоні ________________ від «__»_________20__р. 

________________» 

 

9. Реєстрація учасників аукціону  

9.1. Участь в аукціоні можуть брати покупці, які в установлений строк подали заявки на участь 

аукціоні та заявки яких були схвалені Біржою. До аукціону допускаються учасники, які 

виконали всі вимоги, що до них ставилися, та пройшли обов'язкову реєстрацію.  

9.2. У день проведення аукціону Біржа реєструє учасників в ЕТС через ідентифікацію 

уповноважених осіб (брокерів), які представляють покупців та продавців.  

9.3. Для реєстрації в аукціоні учасники мають здійснити вхід до ЕТС, використовуючи свій 

особистий логін та пароль, та за допомогою електронного цифрового підпису підтвердити, що 

всі дії учасника в ЕТС та документи, сформовані в ЕТС за результатами або на виконання 

таких дій, будуть підписані його електронним цифровим підписом та матимуть повну 

юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого вибрати необхідну 

торгову сесію пройти (підтвердити) реєстрацію в ній.  

9.4. Реєстрація починається за 1 (одну) годину та закінчується за 10 (десять) хвилин до початку 

аукціону. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються.  

9.5. Інформація про учасників аукціону (кількісний та персональний склад тощо), а також 

відомості, що містяться в заявках на участь в аукціоні, та результати їх розгляду не 

підлягають розголошенню до опублікування результатів аукціону, крім випадків, 

установлених законом.  

 

10. Порядок проведення аукціону  

10.1. Для проведення аукціону Біржа призначає Адміністратора.  

10.2. Аукціон розпочинається в оприлюднені на сайті Біржі дату і час в ЕТС у мережі Інтернет з 

віддаленим доступом та закінчуються реєстрацією аукціонних свідоцтв.  

10.3. Учасник аукціону, який під час аукціону 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 за цей період.  

10.4. Аукціон проводиться за всіма позиціями одночасно.  

10.5. Лоти кожної з позицій торгуються послідовно. Кожний наступний ідентичний лот в позиції 

виставляється на торги за ціною завершення торгів за попереднім лотом позиції, за умови, що 

попередній лот не був виставлений на торги методом прийняття зустрічної пропозиції, чи за 

ціною виставленою продавцем під час редагування умов власної позиції.  

10.6. Крок аукціону не може становити менше 10 гривень.  

10.7. Протягом періоду торгів покупці можуть здійснювати купівлю лотів у межах внесеного ними 

гарантійного внеску.  

10.8. Протягом періоду торгів покупцями подаються пропозиції про готовність купівлі 1 (одного) 

лота по позиції на умовах продавця. Для заняття лідируючого положення (встановлення 

максимальної ціни по лоту, на купівлю якого вже подана пропозиція іншим учасником, 

покупець повинен протягом часу очікування кращої пропозиції збільшити поточну ціну по 

лоту на 1 (один) або більше кроків ціни.  

10.9. Час очікування кращої пропозиції визначається Біржею та зазначається в оголошенні про 

проведення аукціону.  

10.10. Покупець в періоді торгів в межах поданих ним заявок на участь в аукціоні має можливість 

подавати по кожній з позицій зустрічні пропозиції, вказавши бажану ціну за одиницю товару 

по лоту. Подавець, аналізує отримані зустрічні пропозиції та приймає рішення про 

доцільність їх прийняття. У випадку прийняття зустрічної пропозиції починається відлік часу 

очікування кращої пропозиції, протягом якого інші покупці мають змогу покращити поточну 

ціну за одиницю товару по лоту на один або більше кроків ціни задля заняття лідируючого 

положення по скоригованому лоту.  



10.11. Продавець в період торгів може коригувати параметри власних позицій (ціну, у т.ч. по лотах, 

які знаходяться в черзі (в очікуванні торгів), за одиницю товару (зниження ціни можливе 

тільки для аукціонів з продажу скрапленого газу), зняти всі або частину лотів по позиції. 

10.12. Продаж нафти сирої та газового конденсату на аукціонах за ціною, нижчою стартової ціни, не 

допускається.  

10.13. ЕТС фіксує факт укладання біржової угоди з тим покупцем, чия пропозиція була лідируюча 

(найкраща за ціною чи єдина) на момент завершення часу очікування кращої пропозиції.  

10.14. Учасник аукціону 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).  

10.15. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника аукціону через 

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

 

11. Порядок оформлення результатів аукціонів  

11.1. Учасники аукціону – сторони біржової угоди – можуть підписувати аукціонні свідоцтва 

електронним цифровим підписом протягом періоду торгів після закінчення часу очікування 

кращої пропозиції та протягом періоду підписання свідоцтв. Підписане учасниками аукціону 

аукціонне свідоцтво реєструється Біржею не пізніше наступного за укладанням біржової 

угоди (підписанням електронним цифровим підписом аукціонного свідоцтва) дня та після 

затвердження Біржовим комітетом (підписується електронним цифровим підписом 

уповноваженої особи Біржового комітету).  

11.2. В період підписання свідоцтв в ЕТС  формуються протоколи проведення аукціону, аукціонні 

свідоцтва, рахунки на оплату реєстраційного збору, які учасники можуть переглядати і 

роздруковувати.  

11.3. На підставі аукціонного свідоцтва покупець - переможець аукціону і продавець протягом 3 

(трьох) днів зобов'язані підписати договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого продавець 

зобов'язаний поставити нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ відповідно до 

визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець - прийняти та оплатити їх. 

У договорі купівлі-продажу також зазначається, що передача покупцям нафти сирої та 

газового конденсату здійснюватиметься на родовищах або вузлах обліку відповідних суб'єктів 

господарювання, та визначається спосіб відвантаження і напрямок транспортування. Умови 

аукціону, оголошені перед його проведенням, під час укладання договору купівлі-продажу 

зміні не підлягають.  

11.4. Реєстрація договорів купівлі-продажу здійснюється Біржею за умови надходження на рахунок 

Біржі від покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, в повному обсязі реємтраціного збору, 

згідно.  

11.5. Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання аукціонного свідоцтва або 

договору купівлі-продажу у строк, визначений цим Регламентом, результати аукціону щодо 

відповідних лотів за рішенням Біржового комітету анулюються.  

11.6. Електронні документи, які формуються в ЕТС, можуть бути відтворені у паперовій формі. 

Аукціонні свідоцтва в паперовій та електронній формах, відповідно до Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», мають однакову юридичну силу. 

Автентичність аукціонних свідоцтв може бути підтверджена Біржею у паперовій формі з 

використанням печатки, а також штампу і аналогу власноручного підпису (факсимільне 

відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи 

Біржі.  

 

12. Порядок розрахунків  

12.1.  Сума гарантійного внеску (платежу), внесена покупцем для участі в аукціоні, повертається 

йому протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання Біржою заяви оформленої у 

відповідності до розділу 5 Правил біржової торгівлі ТОВ «ТБ «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» та за 

умови настання підстави для її повернення, а саме:  

12.1.1. Відхилення Біржею заявки на участь в аукціоні;  

12.1.2. Відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;  

12.1.3. визнання переможцем аукціону іншого покупця;  

12.1.4. визнання аукціону таким, що не відбувся.  

12.2. Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, а перераховується продавцю в повному 

обсязі, у разі, коли:  



12.2.1. покупець став переможцем аукціону, в тому числі, в разі, коли він відмовився від підписання 

аукціонного свідоцтва або від укладення договору купівлі-продажу;  

12.2.2. покупець подав заявку на участь у аукціоні, але не зареєструвався в ЕТС в визначений 

Регламентом термін.  

12.3. Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного 

внеску, перерахованого покупцем на рахунок Біржі, у порядку, встановленому цим 

Регламентом.  

12.4. За результатами проведення аукціону на підставі аукціонних свідоцтв, що повністю 

оформлені, розрахунки за гарантійним внеском здійснюються Біржею наступним чином:  

12.4.1. Якщо заявка на участь в аукціоні задоволена повністю, повна сума гарантійного внеску на 

підставі заяви продавця перераховується продавцю, як часткова оплата за відповідним 

зареєстрованим Біржею договором купівлі-продажу;  

12.4.2.  якщо заявка на участь в аукціоні задоволена частково, сума, що відповідає 5 (п’яти) 

відсоткам початкової вартості придбаних лотів, на підставі заяви продавця перераховується 

продавцю, як часткова оплата за відповідним зареєстрованим Біржею договором купівлі-

продажу, а залишок повертається покупцю.  

12.5. На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через 

Біржу.  

12.6. Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і 

скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов 

договору купівлі-продажу.  

12.7. Кінцеві розрахунки за нафту сиру, газовий конденсат і скраплений газ здійснюються 

безпосередньо між покупцем та продавцем за відповідним договором купівлі-продажу з 

урахуванням суми гарантійного внеску.  

12.8. Для відшкодування Біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з 

покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється реєстраційний збір у розмірі, 

визначеному у Договорі про організацію та проведення аукціонів в електронній торговій 

системі, що укладається між покупцем та Біржею, але не більше 0,1 (нуль цілих одна десята) 

відсотка загальної вартості придбаних обсягів нафти сирої, газового конденсату та 

скрапленого газу.  

12.9. Сума реєстраційного збору сплачується у відсотках від загальної вартості придбаного обсягу 

нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу на підставі рахунку-фактури в строк, що 

не перевищує 3 (трьох) днів з дня проведення аукціону, та є обов'язковою умовою реєстрації 

Біржею договору купівлі-продажу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, 

укладеного між учасниками за результатами аукціону.  

 


