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Загальні положення
Регламент організації та проведення аукціонів в електронній торговій системі з продажу
нафтопродуктів та її похідних 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 (далі - аукціони).
Цей Регламент є обов’язковим для всіх учасників аукціонів в електронній торговій системі з
продажу нафтопродуктів та її похідних.
Загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів здійснюється
Біржовим комітетом.
Регламент розроблений Біржою та затверджується Біржовим комітетом.
Усі поняття і терміни, що використовуються в даному Регламенті, застосовуються відповідно
до Порядку та Правил.
Термін «електронний цифровий підпис», що використовується в даному Регламенті,
застосовується у значенні кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону
України «Про електронні довірчі послуги».
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.
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 (далі
по тексту – сайт). Біржа може використовувати також інші способи інформування.
Загальні умови проведення аукціонів
Предметом аукціонів є нафтопродукти та її похідні.
Обсяги нафтопродуктів та їх похідних, які передбачається продавати на аукціоні, повинні
відповідати паспортним характеристикам за встановленою класифікацією та бути
підтверджені сертифікатами відповідності, у випадку їх наявності.
Аукціони проводяться за допомогою Електронної торгової системи (далі по тексту - ЕТС).
Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
добросовісна конкуренція;
відкритість та прозорість на всіх стадіях проведення аукціону;
недискримінація учасників аукціону;
об'єктивність та неупередженість;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
Особливості використання електронної торгової
Процес аукціону в ЕТС поділяється на такі періоди:
Реєстрація заявок - період подачі заявок на участь в аукціоні, який починається з моменту
створення (відкриття) торгової сесії та закінчується о 18:00 робочого дня, що передує дню
проведення аукціону;
Реєстрація учасників - період реєстрації учасників аукціону, який починається за 1 (одну)
годину та закінчується за 10 (десять) хвилин до початку аукціону;
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. Адміністратор ЕТС
може продовжити період торгів на вказаний в повідомленні, яке відображається в ЕТС, час;
Підписання протоколу - період підписання протоколу електронним цифровим підписом, який
розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується у визначений умовами
торгової сесії час.
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.
Учаснику аукціону забороняється:
Допускати до автоматизованого робочого місця не акредитованих на Біржі в якості брокерів
осіб.
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Розкривати, та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з
роботою ЕТС.
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 програмнотехнічних 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.
Учасник аукціону 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 аукціону, та негайно
повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню
ЕТС.
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.
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.
Учасники аукціону
Учасниками аукціонів є продавці та покупці нафтопродуктів та її похідних.
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
Біржою відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць, за умови дотримання
ними кваліфікаційних вимог до учасників аукціону.
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 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.
Продавцями нафтопродуктів та її похідних аукціоні виступають підприємства визначені
чинним законодавством України на момент подання заявки.
Порядок допуску учасників до аукціонів
Підставою для допуску продавців та покупців до аукціонів в якості учасників аукціонів, що
проводяться на Біржі, є рішення відповідального працівника Біржі.
Суб'єкти господарювання, які бажають приймати участь в аукціонах в якості покупців до
18:00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону повинні:
набути статусу непостійного члена Біржі відповідно до Положення про надання в оренду
біржових місць уклавши з постійним членом Біржі Договір оренди біржового місця;
отримати на Біржі параметри доступу до ЕТС;
забезпечити проходження курсу навчання роботи в ЕТС особою (особами), що буде (будуть)
виконувати функції брокера непостійного члена біржі (брокерської контори);
укласти з Біржою Договір про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів в
електронній торговій системі (Додаток №1);
подати аукціонну документацію в порядку, визначеному розділом 8 Регламенту.
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Порядок визначення обсягу реалізації та подачі заявок на проведення аукціону
Аукціони проводяться згідно із затвердженим Біржою.
Продавці відповідно до графіків проведення аукціонів подають заявки на проведення
аукціону.
До заявки на проведення аукціону додаються:
документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів нафтопродуктів та її похідних;
проект договору купівлі-продажу;
документи, що підтверджують якісні характеристики товару.
Нафтопродукти та її похідні виставляються на аукціон у вигляді лотів, формування яких
здійснюється продавцем з урахуванням їх загального обсягу та паспортних характеристик,
визначених у заявках на проведення аукціону.
Відповідальний працівник розглядає подані заявки на проведення аукціону, перевіряє їх на
відповідність вимогам Порядку.
Адміністратор ЕТС відкриває в ЕТС торгову сесію та будь-яким зручним способом
(факсимільним зв'язком, електронною поштою або телефонним зв'язком) інформує про це
продавця.
Порядок інформування про проведення аукціону
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.
Оголошення містить відомості про:
загальні характеристики лоту;
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);
перелік документів, що додаються до заявки на участь в аукціоні;
час та місце проведення аукціону;
найменування, місцезнаходження, номер телефону і режим роботи Біржі;
розмір гарантійного внеску (визначається Біржовим комітетом) та порядок його сплати
(згідно сформованих в ЕТС рахунків-фактури).
Порядок подачі покупцями заявок на участь в аукціоні
Для участі в аукціоні, покупець подає заявки на участь в аукціоні по позиціям, які його
зацікавили.
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
ЕТС будуть підписані його електронним цифровим підписом та матимуть повну юридичну
силу згідно з вимогами законодавства України, після чого вибрати необхідну торгову сесію.
Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір 1
(одного) лота.
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).
Введена в ЕТС заявка на участь в аукціоні до закінчення періоду подачі заявок на участь в
аукціоні має бути підписана електронним цифровим підписом.
Заявки на участь в аукціоні можуть бути відкликані (зняті):
До моменту підписання покупцем заявки на участь в аукціоні електронним цифровим
підписом — самостійно у ЕТС.
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 ЕТС, переданою на паперових носіях зручним способом. Покупець
повідомляється про зняття його заявки на участь в аукціоні Адміністратором ЕТС будь-яким
зручним способом (телефонним, факсимільним зв'язком, електронною поштою).
Покупець має право:
подати лише 1 (одну) заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом;
відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її подання
відповідно до даного Регламенту.
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Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про
проведення аукціону на веб-сайті Біржі.
Біржа реєструє заявки на участь в аукціоні в ЕТС.
З метою забезпечення виконання зобов’язань, що виникають у покупців згідно з поданою
заявкою на участь в аукціоні, встановлюється гарантійний внесок в розмірі визначеному
Біржовим комітетом.
Перерахування покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу:
«Гарантійний внесок для участі в аукціоні ____________».
Реєстрація учасників аукціону
Участь в аукціоні можуть брати покупці, які в установлений строк подали заявки на участь
аукціоні, сплатили гарантійний та реєстраційні внески. До аукціону допускаються учасники,
які виконали всі вимоги, що до них ставилися, та пройшли обов'язкову реєстрацію.
У день проведення аукціону Біржа реєструє учасників в ЕТС через ідентифікацію
уповноважених осіб (брокерів), які представляють покупців та продавців.
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.
Реєстрація починається за 1 (одну) годину та закінчується за 10 (десять) хвилин до початку
аукціону. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються.
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.

Порядок проведення аукціону
Аукціон розпочинається в оприлюднені на сайті Біржі дату і час в ЕТС у мережі Інтернет з
віддаленим доступом та закінчуються формуванням та підписанням протоколу.
10.2. 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 в ЕТС за цей період.
10.3. Аукціон проводиться за всіма позиціями одночасно.
10.4. Лоти кожної з позицій торгуються послідовно.
10.5. Крок аукціону не може становити менше 10 грн.
10.6. Протягом періоду торгів покупці можуть здійснювати купівлю за будь-якою із допущених
позицій продавців у межах внесеного ними гарантійного внеску.
10.7. 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.
10.8. Час очікування кращої пропозиції визначається Біржою та зазначається в оголошенні про
проведення аукціону.
10.9. За результатами аукціону формується протокол.
10.10. 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).
10.11. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника аукціону через
розрив зв'язку між комп'ютером учасника та сервером Біржі.
10.
10.1.

11.
11.1.

Порядок оформлення результатів аукціонів
Учасники аукціону – сторони біржової угоди – можуть підписувати протокол електронним
цифровим підписом протягом періоду торгів після закінчення часу очікування кращої
пропозиції та протягом періоду підписання протоколу. Підписаний учасниками аукціону
протокол реєструється Біржою не пізніше наступного за укладанням біржової угоди

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.
12.1.

12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

(підписанням електронним цифровим підписом протоколу) дня та підписується електронним
цифровим підписом уповноваженої особи Біржі.
На підставі протоколу покупець - переможець аукціону і продавець протягом 3 (трьох) днів
зобов'язані підписати договір купівлі-продажу. Умови аукціону, оголошені перед його
проведенням, під час укладання договору купівлі-продажу зміні не підлягають.
Реєстрація договорів купівлі-продажу здійснюється Біржою за умови надходження на рахунок
Біржі від покупців, які підписали протокол, в повному обсязі реєстраційного збору, згідно
строків даного Регламенту.
Якщо продавець чи покупець відмовляються від підписання протоколу протягом п’яти
робочих днів або договору купівлі-продажу у строк, визначений даним Регламентом,
результати аукціону щодо відповідних лотів за рішенням Біржового комітету анулюються.
Електронні документи, які формуються в ЕТС, можуть бути відтворені у паперовій формі за
тарифами Біржі. Протокол в паперовій та електронній формах, відповідно до Закону України
«Про електронні документи та електронний документообіг», мають однакову юридичну силу.
Автентичність протоколу
може бути підтверджена Біржою у паперовій формі з
використанням печатки, а також штампу і аналогу власноручного підпису (факсимільне
відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи
Біржі.
Порядок розрахунків
Сума гарантійного внеску, внесена покупцем для участі в аукціоні, повертається йому на
підставі письмової заяви, оформленої у відповідності до п. 5.7 правил біржової торгівлі
Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ», протягом
5 (п’яти) робочих днів, що обраховуються з дати отримання Біржою відповідної заяви за
умови (після) виникнення підстави для її повернення, а саме:
відхилення Біржою заявки на участь в аукціоні;
відкликання покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання;
визнання переможцем аукціону іншого покупця;
визнання аукціону таким, що не відбувся.
Сума гарантійного внеску не повертається покупцю, а перераховується продавцю в повному
обсязі, у разі, коли:
покупець став переможцем аукціону, в тому числі, в разі, коли він відмовився від підписання
протоколу або від укладення договору купівлі-продажу;
покупець подав заявку на участь у аукціоні, але не зареєструвався в ЕТС в визначений
Регламентом термін.
Сума реєстраційного внеску поверненню, незалежно від результатів аукціону, не підлягає.
Розрахунки між продавцем та покупцем проводяться з урахуванням суми гарантійного
внеску, перерахованого покупцем на рахунок Біржі, у порядку, встановленому цим
Регламентом.
За результатами проведення аукціону на підставі протоколу, що повністю оформлений,
розрахунки за гарантійним внеском здійснюються Біржою, в межах строків та з підстав
визначених п. 12.1. цього розділу, наступним чином:
якщо заявка на участь в аукціоні задоволена повністю, повна сума гарантійного внеску на
підставі заяви продавця перераховується продавцю, як часткова оплата за відповідним
зареєстрованим Біржою договором купівлі-продажу;
якщо заявка на участь в аукціоні задоволена частково, гарантійний внесок на підставі заяви
продавця перераховується продавцю, як часткова оплата за відповідним зареєстрованим
Біржою договором купівлі-продажу.
Біржа перераховує гарантійний внесок на розрахунковий рахунок продавця з призначенням
платежу: «Перерахування гарантійного внеску».
На вимогу продавця розрахунки за договором купівлі-продажу можуть проводитися через
Біржу.
Продавець виконує свої зобов'язання відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Кінцеві розрахунки здійснюються безпосередньо між покупцем та продавцем за відповідним
договором купівлі-продажу з урахуванням суми гарантійного внеску.
Для відшкодування Біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з
покупців, які підписали протокол, справляється біржовий збір у розмірі, визначеному у
Договорі про організацію та проведення аукціонів, що укладається між покупцем та Біржою.

Додаток № 1
до Регламенту організації та проведення аукціонів
в електронній торговій системі з продажу
нафтопродуктів та їх похідних
Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ»

ДОГОВІР
про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів в ЕТС
м. Київ

___ _____________ 2020 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ», в особі
______________, що діє на підставі _______________ (далі по тексту – Біржа), з однієї сторони, та
_____________ в особі ______________, що діє на підставі _______________ (далі по тексту –
Покупець), з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.3.
2.3.1.

Предмет договору
Предметом цього Договору є надання Біржою послуг з організації та проведення аукціонів в
ЕТС з продажу нафтопродуктів та їх похідних, згідно Регламенту організації та проведення
аукціонів в електронній торговій системі з продажу нафтопродуктів та її похідних Товариства
з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі — Регламент),
рішень Біржового комітету, Правил біржової торгівлі Товариства з обмеженою
відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі – Правила), нормативних
документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ
ХАБ», чинного законодавства України.
Даний Договір є підставою для допуску Покупця до участі в аукціонах в електронній
торговій системі з продажу нафтопродуктів та її похідних (надалі – аукціон) в якості учасника
аукціонів.
Права та обов’язки Сторін
Покупець зобов’язаний:
Дотримуватися вимог Регламенту, Порядку, Правил, інших нормативних документів
Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» та
чинного законодавства України.
Для участі в аукціонах вносити згідно сформованих ЕТС рахунків-фактур н гарантійні внески
в розмірі ___ (_____) відсотки заявленого обсягу закупівлі, або в іншому розмірі,
встановленому Біржовим комітетом.
У разі визнання його переможцем аукціону, підписати протокол, сплатити Біржі
реєстраційний збір, укласти договір (договори) купівлі-продажу з продавцями, сплатити
кошти за придбаний на аукціоні товар, згідно укладеного (них) договору (договорів) купівліпродажу.
Призначати фізичну особу - брокера (брокерів) для участі в біржових торгах.
Здійснювати біржові операції на Біржі від свого імені та за власний рахунок.
Покупець має право:
Ознайомитися з лотами та їх характеристиками, що виставляються на аукціони.
Отримати консультації у працівників Біржі щодо умов участі та проведення аукціонів.
Подавати лише 1 (одну) заявку на участь в аукціоні за конкретним лотом.
Придбати на аукціоні скраплений товар (нафтопродукти та/або їх похідні), який не перевищує
обсягу, визначеного у заявці на участь в аукціоні, з урахуванням перерахованої таким
покупцем суми гарантійного внеску.
Відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її
подання відповідно умов Регламенту.
Біржа зобов’язана:
Видати Покупцю Свідоцтво члена Біржі (непостійного), відповідно до Положення про
надання в оренду біржових місць на, присвоїти йому номер та надати право участі в
аукціонах.

Видати логін (и) та пароль (і) доступу до ЕТС особі (особам), яка (і) пройшла (ли) курс
навчання роботи в ЕТС, акредитацію на Біржі та буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів).
2.3.3. У разі виконання всіх істотних умов даного Договору, приймати заявки на участь в аукціонах
від Покупця.
2.3.4. Зареєструвати належним чином оформлений протокол.
2.3.5. Зареєструвати договір купівлі-продажу за умови сплати Покупцем реєстраційного збору
Біржі, згідно.
2.3.6. Повернути суму гарантійного внеску Покупцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
отримання заяви на повернення гарантійного внеску, що оформлена у відповідності до п. п.
5.7 Правил біржової торгівлі Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа
«УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ», після виникнення підстави для її повернення, а саме:
2.3.6.1. відхилення заявки на участь в аукціоні;
2.3.6.2. відкликання Покупцем заявки на участь в аукціоні до закінчення строку її подання та
підписання ЕЦП;
2.3.6.3. визнання переможцем аукціону іншого покупця;
2.3.6.4. визнання аукціону таким, що не відбувся.
2.4.
Біржа має право:
2.4.1. 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, умов Договору оренди біржового місця, 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.
2.4.2. Призупинити технічний доступ учасника аукціону до ЕТС з моменту призупинення членства
учасника біржових торгів на Біржі або зупинення його права на участь в аукціонах як
учасника аукціону на Біржі.
2.3.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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4.3.
4.4.
4.4.1.

Порядок розрахунків
Покупець, до подання на реєстрацію заявки на участь в аукціоні, вносить гарантійний внесок
в розмірі ___ (___) відсотків заявленого обсягу закупівлі, що сплачується згідно
сформованого в ЕТС рахунку-фактури.
Покупець, в разі визнання його переможцем аукціону, зобов'язаний сплатити кошти за
придбаний на аукціоні товар (нафтопродукти та/або їх похідні) на підставі укладеного з
продавцем договору (договорів) купівлі-продажу.
Біржа перераховує гарантійний внесок по придбаних на аукціоні Покупцем лотах на
розрахунковий рахунок продавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання
Біржою заяви Продавця про повернення гарантійного внеску, що оформена у відповідності до
п. 5.7. Правил біржової торгівлі Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа
«УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» та письмового підтвердження від продавця про факт надходження
коштів від Покупця на розрахунковий рахунок продавця за придбані на аукціоні лоти.
Покупець, в разі визнання його переможцем аукціону, сплачує Біржі реєстраційний збір
згідно рахунку-фактури Біржі сформованого в ЕТС в термін, що не перевищує 3 (трьох)
робочих днів з дня проведення аукціону в розмірі визначеному Тарифами на послуги Біржі,
що оприлюднені на сайті Біржі (www.uhub.com.ua).
Відповідальність Сторін
Покупець, який не виконав умови п. 3.1. даного Договору, не допускається до участі в
аукціоні.
За порушення виконання грошового зобов’язання визначеного у розділі 3 цього договору
винна сторона сплачує подвійну облікову ставку ставки НБУ за кожен день прострочки
виконання зобов’язання, а за прострочення сплати коштів (за кожним видом платежу) понад
10 (десять) календарних днів – штраф у розмірі 100% від суми, що підлягала сплаті.
У разі повного чи часткового невиконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
Біржа не несе відповідальності за:
За зобов’язаннями Покупця.
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Порушення обміну інформацією, які виникли внаслідок несправності будь-яких засобів
телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, перебоїв у роботі
ЕТС, будь-які інші технічні стани, що викликали перебої/некоректну роботу ЕТС.
Дії Покупця, невідповідність поданої ним інформації фактичним даним, нецільове
використання системи, публікація недостовірної або некоректної інформації.
Не укладання або неналежне виконання договорів, укладених Учасником у зв’язку з
визнанням його переможцем під час проведення аукціонів.
Покупець у повному обсязі несе відповідальність за:
Зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час аукціонів. Біржа має право
здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Покупцем та повідомляти особу, що
розмістила інформацію неналежного змісту про такі випадки.
Достовірність та повноту відомостей, зазначених при реєстрації на Електронному
майданчику.
Свої дії, які вчиняються ним під час аукціонів.
Розміщення на інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має
відношення до проведення аукціонів.
Покупець зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати
претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів та відшкодувати збитки (включаючи
судові витрати), завдані Біржі в зв’язку з претензіями та позовами, підставою пред’явлення
яких стало розміщення матеріалів/інформації Покупцем.
Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань згідно з цим Договором,
якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, у разі якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів з метою належного виконання зобов’язання.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
цього Договору у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)
на час їх дії, якщо такі обставини мають безпосередній вплив на неможливість виконання
зобов’язань за цим Договором.
Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні
обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього Договору, а саме: збройний конфлікт, ворожі атаки, блокади, військові дії, акти
тероризму, революція, повстання, масові заворушення, введення комендантської години,
протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, землетрус,
інші стихійні лиха тощо.
Сторона, що зазнала дії форс-мажорних обставин зобов’язана повідомити про такі обставини
іншу Сторону негайно будь-яким доступним способом, з обов’язковим наступним
направленням Стороні письмового повідомлення не пізніше, ніж протягом трьох календарних
днів з дня початку форс-мажорних обставин.
Факт виникнення та припинення дії форс-мажорних обставин має бути підтверджена
відповідним документом, виданим уповноваженим органом, установою, організацією.
Термін дії Договору
Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до закінчення строку оренди
біржового місця.
Цей Договір може бути розірваний достроково на наступних підставах:
у випадку дострокового розірвання Договору оренди біржового місця;
у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про відсторонення Покупця від участі в
наступних аукціонах;
у разі одноразового грубого порушення Покупцем умов Договору, Правил, Регламенту;
у разі порушення мов конфіденційності;
у разі несплати/несвоєчасної сплати платежів передбачених цим Договором, Правилами,
Регламентом.
інших порушень Покупцем умов цього Договору або Регламенту.
Заключні положення
Цей Договір є підставою для участі Покупця в біржових аукціонах в електронній торговій
системі протягом усього строку дії цього Договору.
Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами та порядком продажу нафтопродуктів
та/або їх похідних, пакетом документів необхідним для участі в аукціоні, фізичними,
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юридичними та фінансовими сторонами його продажу, умовами оплати, постачання та згоден
на даних умовах брати участь у аукціонах та претензій до Біржі не має.
Покупець підписуючи даний договір підтверджує, що має достатній обсяг правоздатності для
його підписання, розуміє значення своїх дій.
Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
Цей Договір укладений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику кожній із Сторін.
7. Адреси, реквізити та підписи сторін
Біржа

Покупець

Додаток № 2
до Регламенту організації та проведення аукціонів
в електронній торговій системі з продажу
нафтопродуктів та їх похідних
Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ»

ДОГОВІР
про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів в ЕТС
м. Київ

___ _____________ 2020 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ», в особі
______________, що діє на підставі _______________ (далі по тексту – Біржа), з однієї сторони, та
_____________ в особі ______________, що діє на підставі _______________ (далі по тексту –
Продавець), з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали цей Договір про наступне:
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Предмет договору
Предметом цього Договору є надання Біржою послуг з організації та проведення аукціонів в
ЕТС з продажу нафтопродуктів та їх похідних, згідно Регламенту організації та проведення
аукціонів в електронній торговій системі з продажу нафтопродуктів та її похідних Товариства
з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі — Регламент),
рішень Біржового комітету, Правил біржової торгівлі Товариства з обмеженою
відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» (далі – Правила), нормативних
документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ
ХАБ», чинного законодавства України.
Даний Договір є підставою для допуску Замовник до участі в аукціонах в електронній
торговій системі з продажу нафтопродуктів та її похідних (надалі – аукціон) в якості учасника
аукціонів.
За цим Договором Біржа забезпечує, в тому числі, але не виключно, можливість розміщення
Продавцем в Електронній торговій системі інформації про продаж нафтопродуктів та/або їх
похідних, формування лоту (оголошення про проведення аукціону), розміщення, отримання,
передачу інформації та документів, обмін інформацією та документами з Біржою та
учасниками аукціону.
Продаж здійснюється відповідно до внесеної Продавцем до Електронної торгової системи
заявки та інформації про продаж нафтопродуктів та/або їх похідних та сформованого через
Особистий кабінет Замовника аукціону лоту.

2.
Права та обов’язки Сторін
2.1.
Продавець зобов’язаний:
2.1.1. Дотримуватися вимог Регламенту, Порядку, Правил, інших нормативних документів
Товариства з обмеженою відповідальністю «Товарна біржа «УКРАЇНСЬКИЙ ХАБ» та
чинного законодавства України.
2.1.2. До
проходження
реєстрації
ознайомитись
з
Актами
нормативного
регулювання, дотримуватися їх умов та умов цього Договору, пройти навчання з роботи в
ЕТС;
2.1.3. Надавати достовірну інформацію під час реєстрації в ЕТС та, на вимогу Біржі, надавати
документи на підтвердження інформації про Продавця.
2.1.4. Забезпечувати нерозголошення та конфіденційність своїх реєстраційних даних (логіна та
пароля) та не допускати їх використання від свого імені сторонніми особами.
2.1.5. У разі виникнення підозри про несанкціоноване використання своїх реєстраційних даних
третіми особами негайно повідомити про це Біржу.
2.1.6. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Біржі (розміщені на
офіційному сайті Біржі), сплачувати винагороду за надані Біржою послуги, а також
здійснювати інші передбачені цим Договором оплати.

2.1.7. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та
унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця
Продавця.
2.1.8. По завершенню аукціону та визначення переможця, підписати протокол, та вчинити всі інші
дії визначені Правилами та Регламентом.
2.1.9. Призначати фізичну особу - брокера (брокерів) для участі в біржових торгах.
2.1.10. Здійснювати біржові операції на Біржі від свого імені та за власний рахунок.
2.2.
Продавець має право:
2.2.1. Використовувати ЕТС з метою реєстрації, ідентифікації, перегляду оголошень, подання заяв
на участь в аукціоні, участі в аукціоні, розміщення інформації про продаж майна, формування
лоту (оголошення про проведення аукціону), розміщення, отримання, передачу інформації та
документів, обмін інформацією та документами між Біржою та Продавцем, а також з іншою
метою в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.2.2. Звертатися до Біржі за консультаційною та технічною підтримкою.
2.2.3. Відкликати заявку на участь в аукціоні або внести зміни до неї до закінчення строку її
подання відповідно умов Регламенту.
2.3.
Біржа зобов’язана:
2.3.1. Надавати Продавцю послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.3.2. Видати Покупцю Свідоцтво члена Біржі (непостійного), відповідно до Положення про
надання в оренду біржових місць на, присвоїти йому номер та надати право участі в
аукціонах.
2.3.3. Видати логін (и) та пароль (і) доступу до ЕТС особі (особам), яка (і) пройшла (ли) курс
навчання роботи в ЕТС, акредитацію на Біржі та буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів).
2.3.4. Своєчасно розміщувати на веб-сайті інформацію, що може вплинути на права та обов'язки
Продавця;
2.3.5. Надавати Продавцю послуги на принципах прозорості, доступності та недискримінації.
2.3.6. Забезпечувати належне цілодобове функціонування системи та її відповідність технічним та
іншим вимогам, встановлених законодавством;
2.3.7. Надавати Продавцю за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з
09:00 до 18:00 за київським часом консультаційну допомогу щодо організації проведення
аукціонів, а також з питань користування ЕТС.
2.3.8. Зареєструвати належним чином оформлений протокол.
2.3.9. Зареєструвати договір купівлі-продажу за умови сплати Покупцем реєстраційного збору
Біржі, згідно Тарифів Біржі.
2.4.
Біржа має право:
2.4.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем.
2.4.2. Обмежувати, зупиняти або відмовляти Користувачу в доступі до Електронного майданчика у
разі невідповідності вимогам або критеріям, визначеним цим Договором та Актами
нормативного регулювання, недотримання їх положень, а також під час виникнення інших
обставин, що перешкоджають функціонуванню Електронного майданчика - до повного
врегулювання ситуації, що спричинила обмеження або зупинення доступу;
2.4.3. Здійснювати модернізацію, модифікування Електронного майданчика, а також без
попередження змінювати або додавати системну інформацію. Планові профілактичні роботи
та позапланові технічні перерви здійснюються в порядку, визначеному Оператором;
2.4.4. Без попереднього погодження з Користувачем вносити зміни у цей Договір;
2.4.5. Використовувати адресу електронної пошти Користувача для надсилання організаційних та
інформаційних повідомлень, включаючи інформацію про публікацію лотів;
2.4.6. У передбачених цим Договором випадках, в односторонньому порядку достроково припинити
цей Договір;
2.4.7. Вчиняти інші дії та користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та
Актами нормативного регулювання.
2.4.8.
2.4.9. Призупинити технічний доступ ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження
учасника аукціону Продавця з доступу до ЕТС у випадку порушення Продавцем Порядку,
Правил, Регламенту, умов Договору оренди біржового місця, в разі виявлення спроб
несанкціонованого доступу з боку Продавця до ЕТС, а також при виникненні інших обставин,
що перешкоджають функціонуванню ЕТС та/або Біржі. Відновлення технічного доступу до

ЕТС здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних
збоїв у разі, коли призупинення доступу до ЕТС стало наслідком таких збоїв.
2.4.10. Призупинити технічний доступ до ЕТС з моменту призупинення членства учасника біржових
торгів на Біржі або зупинення його права на участь в аукціонах як учасника аукціону на Біржі.
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Порядок розрахунків
Ціну Договору становить розмір грошової винагороди Біржі, які вираховуються та
сплачуються відповідно до цього Договору Тарифів Біржі.
Грошова винагорода, яка підлягає сплаті Біржі за організацію та проведення електронних
аукціонів, сплачується протягом 10 робочих днів з дати укладення даного договору.
У разі відсутності протягом трьох робочих днів після підписання протоколу електронних
аукціонів обґрунтованих заперечень від Продавця, послуги вважаються наданими належним
чином і в повному обсязі, а акт наданих послуг – підписаним.
Відповідальність Сторін
Продавець, який не виконав умови п. 3.2. даного Договору, не допускається до участі в
аукціоні.
За порушення виконання грошового зобов’язання визначеного п. 3.2 цього договору винна
сторона сплачує подвійну облікову ставку ставки НБУ за кожен день прострочки виконання
зобов’язання, а за прострочення сплати коштів понад 10 (десять) календарних днів – штраф у
розмірі 100% від суми, що підлягала сплаті.
У разі повного чи часткового невиконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
Біржа не несе відповідальності за:
За зобов’язаннями Продавця.
Порушення обміну інформацією, які виникли внаслідок несправності будь-яких засобів
телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, перебоїв у роботі
ЕТС, будь-які інші технічні стани, що викликали перебої/некоректну роботу ЕТС.
Дії Продавця, невідповідність поданої ним інформації фактичним даним, нецільове
використання системи, публікація недостовірної або некоректної інформації.
Зміст інформаційного повідомлення розміщеного на Продавцем, опис лоту та умови його
продажу.
Розміри цінових пропозицій, що надаються користувачами під час проведення електронних
аукціонів.
Не укладання або неналежне виконання договорів, укладених Учасником у зв’язку з
визнанням його переможцем під час проведення аукціонів.
Продавець у повному обсязі несе відповідальність за:
Зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час аукціонів. Біржа має право
здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Продавцем та повідомляти особу, що
розмістила інформацію неналежного змісту про такі випадки.
Достовірність та повноту відомостей, зазначених Продавцем при реєстрації на Електронному
майданчику.
Свої дії, які вчиняються ним під час аукціонів.
Розміщення на інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має
відношення до проведення аукціонів.
Продавець зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати
претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів та відшкодувати збитки (включаючи
судові витрати), завдані Біржі в зв’язку з претензіями та позовами, підставою пред’явлення
яких стало розміщення матеріалів/інформації Продавцем.
Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань згідно з цим Договором,
якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, у разі якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів з метою належного виконання зобов’язання.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов
цього Договору у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)
на час їх дії, якщо такі обставини мають безпосередній вплив на неможливість виконання
зобов’язань за цим Договором.
Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні
обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього Договору, а саме: збройний конфлікт, ворожі атаки, блокади, військові дії, акти
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тероризму, революція, повстання, масові заворушення, введення комендантської години,
протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, землетрус,
інші стихійні лиха тощо.
Сторона, що зазнала дії форс-мажорних обставин зобов’язана повідомити про такі обставини
іншу Сторону негайно будь-яким доступним способом, з обов’язковим наступним
направленням Стороні письмового повідомлення не пізніше, ніж протягом трьох календарних
днів з дня початку форс-мажорних обставин.
Факт виникнення та припинення дії форс-мажорних обставин має бути підтверджена
відповідним документом, виданим уповноваженим органом, установою, організацією.
Термін дії Договору
Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до закінчення строку оренди
біржового місця.
Цей Договір може бути розірваний достроково на наступних підставах:
у випадку дострокового розірвання Договору оренди біржового місця;
у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про відсторонення Покупця від участі в
наступних аукціонах;
у разі одноразового грубого порушення Покупцем умов Договору, Правил, Регламенту;
у разі порушення мов конфіденційності;
у разі несплати/несвоєчасної сплати платежів передбачених цим Договором, Правилами,
Регламентом.
інших порушень Покупцем умов цього Договору або Регламенту.
Конфіденційність та захист персональних даних
Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору,
включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних в ЕТС, а також
будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає
розголошенню та використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків
вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного
розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих
днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.
Підписуючи цей договір Продавець приймає умови конфіденційності та засвідчує, що надає
Біржі згоду на обробку своїх персональних даних, а також підтверджує, що він ознайомлений
з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими
суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Біржа має право, а Продавець надає безумовну згоду на зберігання і оброблення, у тому числі
автоматизовану, будь-якої інформації, що належить до персональних даних Продавця (його
уповноваженого представника) з метою, що пов’язана з виконанням цього Договору та
наслідків його виконання або невиконання, участі в аукціоні, а також у випадках,
передбачених законодавством, включаючи, але не виключно, для ідентифікації в ЕТС,
поліпшення якості надання послуг, адресного надання сервісів ЕТС, забезпечення реалізації
цивільно- та господарсько-правових, податкових відносин, виконання договірних зобов’язань,
а також згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу),
знеособлення, публікацію знищення персональних даних Користувача, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних
даних та даних авторизації третім особам для проведення електронних аукціонів та вчинення
інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та Договором.
Укладаючи цей Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на оброблення їх персональних даних з
метою підтвердження повноважень на укладення, зміну або розірвання Договору,
забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері
бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших
передбачених законодавством відносин, у тому числі з метою поширення (розповсюдження
та/або оприлюднення) таких даних на Електронному майданчику.
Заключні положення
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Цей Договір є підставою для участі Покупця в біржових аукціонах в електронній торговій
системі протягом усього строку дії цього Договору.
Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами та порядком продажу нафтопродуктів
та/або їх похідних, пакетом документів необхідним для участі в аукціоні, фізичними,
юридичними та фінансовими сторонами його продажу, умовами оплати, постачання та згоден
на даних умовах брати участь у аукціонах та претензій до Біржі не має.
Покупець підписуючи даний договір підтверджує, що має достатній обсяг правоздатності для
його підписання, розуміє значення своїх дій.
Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України.
Цей Договір укладений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному примірнику кожній із Сторін.
Адреси, реквізити та підписи сторін
Біржа

Покупець

