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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Правила біржової торгівлі на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі
– Правила) розроблені та затверджені відповідно до Господарського кодексу України,
Законів України «Про товарну біржу», «Про електронні документи та електронний
документообіг», «Про електронний цифровий підпис», інших нормативно-правових
актів, Статуту Товарної біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Статут) та є
основним документом, який регулює порядок організації та проведення біржових
торгів (зокрема, електронних) на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі –
Біржа); порядок укладення, оформлення та реєстрації угод; розгляд та розв'язання
спорів між учасниками торгів; котирування цін; встановлення та оприлюднення
результатів торгів; здійснення контролю за дотриманням та санкції за порушення цих
Правил; порядок забезпечення виконання зобов’язань тощо.
1.2. Правила обов'язкові для виконання всіма учасниками біржових торгів, членами
Біржі, працівниками Біржі та особами, присутність яких дозволяється у біржовій
електронній торговій системі (надалі – БЕТС), що функціонує у складі електронного
майданчика Біржі, відповідно до Правил, інших внутрішніх документів Біржі, що є
невід’ємною частиною цих Правил, та чинного законодавства України.
1.3. Біржа доводить до відома Правила, зміни та доповнення до них, іншу інформацію
про свою діяльність, в тому числі про прийняті рішення до учасників біржових торгів
та інших зацікавлених осіб, за допомогою розміщення такої інформації на офіційному
сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uwex.com.ua. Біржа додатково може
використовувати інші способи інформування учасників біржових торгів та інших
зацікавлених осіб.
1.4. Якщо чинне законодавство встановлює особливі вимоги до проведення біржових
торгів окремими товарами/послугами, обов’язкові процедури, що передують
укладанню біржового контракту, та строки для його укладання, Біржа, учасники
біржових торгів та сторони біржового контракту зобов’язані діяти у відповідності до
таких нормативно-правових актів.
1.5. Біржа відповідно до цих Правил забезпечує всім учасникам біржових торгів рівні
можливості щодо укладання та наступної реєстрації біржових угод на Біржі.
1.6. У Правилах застосовуються наступні основні терміни:
адміністратор БЕТС – особа, якій з метою оперативного контролю за дотриманням
Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил, під час проведення торгів Біржою надані повноваження, що дозволяють
здійснювати в БЕТС приймання заявок на участь в торгах та перевірку їх забезпечення
гарантійними внесками, ведення торгів та відстеження їх перебігу, контроль
підписання протоколів проведення торгів, біржових угод та біржових свідоцтв,
виявлення маніпулювань, а також виконання інших дій, передбачених Правилами та
іншими внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;
біржова електронна торгова система (БЕТС) – сукупність спеціалізованого
програмного забезпечення (включно з однойменним програмним продуктом – ПП
«БЕТС»), баз даних, технічних і програмно-апаратних комплексів, обчислювальних,
телекомунікаційних та інших засобів, включно з підсистемою електронного
документообігу та електронного цифрового підпису, що разом забезпечують
можливість введення, зберігання, оброблення і розповсюдження інформації, необхідної
для організації та проведення електронних біржових торгів, обліку результатів цих
торгів, а також підтвердження фактів здійснення біржових операцій;
біржове місце – об’єкт майнових прав, управлення власника щодо якого набувається
членом Біржі через сплату пайового або вступного внеску, підтверджує членство на
Біржі та наявність всіх членських прав, передбачених чинним законодавством України
та Статутом Біржі, включно з правом на участь в управлінні нею.
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біржова операція – угода, учасниками якої є члени Біржі та/або особи, які набули
відповідних членських прав, що є належним чином здійсненою (укладеною) та
зареєстрованою на Біржі за результатами біржових торгів;
біржова торгівля – діяльність Біржі та учасників біржових торгів, спрямована на
здійснення біржових операцій відповідно до чинного законодавства України, Правил та
інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;
біржові торги – торги біржовим товаром, що проводяться в БЕТС та/або за допомогою
інших незаборонених законодавством засобів Біржі серед учасників біржових торгів з
метою укладання біржових угод;
біржовий товар – будь-які предмети/послуги та фінансові інструменти, які визначають
права на предмети/послуги та/або зобов’язання щодо них, допущені Біржою до
біржових торгів у якості об’єктів цих торгів;
біржові бюлетені – документи Біржі, що містять інформацію щодо параметрів
біржових торгів та/або біржових товарів, та можуть оформлюватися Біржою у вигляді
бюлетеню розкладу торгів, бюлетеню результатів торгів, бюлетеню котирувальних цін
тощо.
біржова угода – укладене на Біржі прийнята всіма учасниками біржових торгів, що
виступають сторонами цієї угоди (Продавець, Покупець), прав і зобов'язань щодо
відповідного товару;
біржове свідоцтво – документ Біржі, який засвідчує укладання між учасниками
біржових торгів біржової угоди та її реєстрацію належним чином на Біржі;
біржовий контракт - договір про виконання біржової угоди за відповідним товаром,
який укладається між сторонами цієї угоди на підставі біржового свідоцтва;
біржові послуги – послуги, які надаються Біржою учасникам біржових торгів з метою
задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею (надання автоматизованого
робочого місця, організація, проведення, реєстрація біржових торгів, надання звітності
щодо їх результатів та інформації щодо ринку товарів на Біржі у електронному
вигляді);
біржовий сервіс - послуги, які надаються Біржою або членами Біржі власним клієнтам
з метою задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею, проте не належать до
біржових послуг (консультування, навчання, представництво, технічне та арбітражне
обслуговування тощо);
біржові брокери (Брокери) – уповноважені на здійснення біржових операцій та
зобов’язані на виконання відповідних доручень членами Біржі та/або відвідувачами
біржових торгів фізичні особи, зареєстровані на Біржі згідно з Правилами та іншими
внутрішніми документі Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;
біржовий продавець (Продавець) – юридична чи фізична особа-підприємець, яка за
відповідну винагороду передає Покупцю біржовий товар;
біржовий покупець (Покупець) – юридична чи фізична особа-підприємець, яка є
набувачем біржового товару та здійснює відповідну винагороду Продавцю;
біржовий збір – плата за послуги, надані Біржою стосовно укладання та реєстрації
біржових угод, що сплачується Біржі Продавцем (комісійний збір) та Сторонами цих
угод (реєстраційний збір);
відвідувачі Біржі (Відвідувачі) - юридичні та фізичні особи-підприємці, які не є
членами Біржі, але тимчасово набули окремих членських прав (на участь у біржових
торгах, здійснення біржових операцій, користування послугами Біржі) відповідно до
Статуту, Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною
цих Правил;
гарантійне забезпечення – грошові кошти, що вносяться на поточний (розрахунковий)
рахунок Біржі (гарантований залишок коштів, гарантійний внесок та інші види
грошового забезпечення, які встановлюються окремо для кожної із секцій відповідними
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внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил) учасниками
біржових торгів
для можливості доступу до БЕТС, участі у біржових торгах,
гарантування укладання біржової угоди, виконання своїх зобов’язань перед Біржою
та/або за біржовою угодою (біржовим контрактом), а також відшкодування відповідно
завданих збитків;
електронний майданчик (ЕМ) – ресурс Біржі, що складається з біржової електронної
торгової системи (БЕТС), та офіційного сайту Біржі в мережі Інтернет, через який
відбувається доступ до цієї системи;
електронні біржові торги – процедура здійснення біржових торгів на ЕМ, які
організовує та проводить Біржа відповідно до чинного законодавства України, Правил
та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;
електронний документ, електронний документообіг (ЕДО) – електронний документ,
електронний документообіг у визначеннях статті 5 Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг»;
електронний цифровий підпис (ЕЦП) – електронний цифровий підпис у визначенні
статті 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис»;
заявка на купівлю – поданий учасником біржових торгів документ, що містить
безумовну комерційну пропозицію (оферту) на купівлю біржового товару та укладання
біржової угоди згідно умов поданої заявки відповідно до цих Правил;
заявка на продаж – поданий учасником біржових торгів документ, що містить
безумовну комерційну пропозицію (оферту) на продаж біржового товару та укладання
біржової угоди згідно умов поданої заявки відповідно до цих Правил;
кабінет користувача БЕТС – електронний кабінет з індивідуальними параметрами
(особисті логін та пароль), через який здійснюється доступ учасника біржових торгів до
БЕТС у якості користувача цієї системи;
котирувальна комісія – спеціальний підрозділ Біржі, що створюється з числа
співробітників Біржі та затверджується рішенням Біржового комітету для забезпечення
котирування (встановлення рівня) цін на біржові товари, які реалізуються на Біржі і
підлягають котируванню;
котирувальна ціна – ціна, визначена котирувальною комісією шляхом аналізу цін
біржових угод, цін пропозицій, цін попиту на підставі критеріїв та методів,
встановлених Біржою;
лот – неподільна партія біржового товару, виставлена на продаж або заявлена до
купівлі;
маніпулювання – неправомірні дії або вплив учасника (учасників) біржових торгів на
ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб, у результаті чого
придбання або реалізація цього біржового товару відбувається за іншими цінами, ніж
ті, які існували б за відсутності таких неправомірних дій або впливу;
надзвичайна ситуація у діяльності Біржі – будь-які події та/або обставини, які за
оцінкою органів управління Біржі тимчасово або на невизначений термін будуть
робити неможливими або значно ускладнювати виконання Біржою покладених на неї
функцій у відповідності з цими Правилами; до таких подій/обставин можуть бути
віднесені форс-мажорні обставини та інші обставини, що передбачені договорами,
укладеними Біржою; будь-які події та/або обставини, які за оцінкою органів управління
Біржі створюють або можуть створити загрозу життю та здоров’ю співробітників Біржі
тощо;
підсистема комерційно-інформаційного обігу БЕТС – підсистема БЕТС, що
представляє собою сукупність програмного забезпечення, баз даних та обчислювальних
засобів для здійснення збору та архівації інформації про розклад, перебіг та результати
торгів, подані заявки, учасників біржових торгів, характеристики біржового товару,
ціну біржового товару та її динаміку; зібрана інформація обробляється та
5

оприлюднюється у вигляді відповідних біржових бюлетенів або у іншій формі згідно з
внутрішніми документами Біржі та законодавством України;
підсистема електронного документообігу БЕТС – підсистема БЕТС, що представляє
собою сукупність програмного забезпечення для здійснення електронного
документообігу між учасниками біржових торгів через формування електронних
документів, їх підписання за допомогою ЕЦП та наступне використання учасниками
біржових торгів, виконання гарантованої доставки електронних документів, перевірки
цілісності та чинності електронних документів із забезпеченням конфіденційності
електронного документообігу між учасниками електронних біржових торгів та
підтвердженням авторства;
технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування
апаратного та/або програмного забезпечення організації біржової торгівлі за умови
збереження ним працездатного стану;
торговий день – день, у який на Біржі проводяться біржові торги біржовим товаром
відповідно до цих Правил;
торгова сесія – період торгового дня, протягом якого проводяться біржові торги за
окремими лотами біржового товару;
торгова секція – спеціалізований сегмент діяльності Біржі, в рамках якого
здійснюється біржова торгівля певною групою біржових товарів;
учасники біржових торгів – особи, які за наявності належних прав та/або повноважень
отримали допуск до участі у біржових торгах з метою укладання біржових угод
відповідно до чинного законодавства України, Правил та інших внутрішніх документів
Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил;
ціна попиту – ціна, з якої починаються біржові торги біржовим товаром у торговій
сесії;
ціна пропозиції – ціна, яку в ході біржових торгів за біржовий товар пропонує учасник
біржових торгів;
ціна біржової угоди – ціна, за якою укладена та зареєстрована на Біржі біржова угода;
члени Біржі – засновники Біржі та юридичні або фізичні особи, прийняті до її складу
згідно зі Статутом Біржі, які сплатили пайовий або вступний внесок та володіють
біржовим місцем (певною кількістю біржових місць);
1.7. Терміни, не визначені в цих Правилах, розуміються в значеннях, встановлених
чинним законодавством України, та відповідно до Статуту Біржі.
2. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
2.1. До участі в біржових торгах по відповідних секціях, окрім уповноважених
представників (працівників) Біржі, які забезпечують організацію та супровід цих
торгів,
з метою здійснення біржових операцій допускаються члени Біржі, а також
Відвідувачі, зареєстровані на Біржі відповідно до Положення про участь у біржових
торгах на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі - Положення), що є
невід’ємною частиною цих Правил, за умови дотримання кваліфікаційних вимог до
учасників торгів.
2.2. Члени Біржі можуть брати участь у біржових торгах особисто від свого імені або
через свого представника (Брокера).
2.3. Відвідувачі можуть брати участь у біржових торгах виключно через
уповноважених представників (Брокерів).
2.4. Кількість Брокерів, допущених до здійснення біржових операцій, обмежується
кількістю наявних біржових місць, виходячи з одноосібної відповідності Брокера
біржовому місцю. Загальна кількість Брокерів, зареєстрованих на Біржі, не обмежена.
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2.5. Біржа веде облік (реєстрацію) учасників біржових торгів за категоріями, у тому
числі Відвідувачів та Брокерів, та з метою створення умов для належного виконання
зобов’язань за біржовими угодами може встановлювати додаткові вимоги до цих
учасників щодо допуску до біржових торгів.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
3.1. Учасники біржових торгів мають право:
 подавати на Біржу заявки на купівлю/продаж біржового товару та брати участь
у біржових торгах;
 одержувати від Біржі необхідну інформацію;
 вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Біржі.
3.2. Учасники біржових торгів зобов'язані:
 дотримуватися законодавства України, Статуту, цих Правил та інших
внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил, в тому
числі самостійно отримувати всі необхідні дозволи, ліцензії, погодження тощо;
 дотримуватись принципів рівноправності учасників біржових торгів, коректної
поведінки, взаємоповаги по відношенню один до одного, збереження
конфіденційності отриманої інформації;
 виконувати рішення Біржі з питань допуску до біржових торгів, вносити
гарантійне забезпечення для участі у біржових торгах, сплачувати Біржі всі
передбачені щодо здійснення біржових операцій збори, плати, внески тощо;
 надавати Біржі на її вимогу документи, що стосуються власної діяльності на
Біржі, та додаткову інформацію щодо біржових товарів;
 виконувати зобов’язання за укладеними біржовими угодами (біржовими
контрактами) та у встановленому Біржою порядку надавати інформацію про
стан виконання зобов'язань за цими угодами (контрактами);
 реєструвати, вести облік і зберігати документи, пов'язані з діяльністю на Біржі,
у тому числі документи бухгалтерського обліку, документи, стандартизовані
Біржою, що стосуються укладання та виконання біржових угод.
3.3. Учасникам біржових торгів заборонено:
 здійснювати фіктивні біржові операції або укладати біржові угоди, які не
передбачають зміни власника біржового товару;
 встановлювати необґрунтовані ціни і розміри зборів, робити спроби
монополізувати ринок, надавати неправдиву інформацію про ринок;
 укладати біржові угоди з перевищенням меж внесеного гарантійного
забезпечення.
3.4. З метою надання учасникам біржових торгів технічного доступу до БЕТС Біржа
видає цим учасникам індивідуальні параметри доступу до відповідного кабінету
користувача (особисті логін та пароль). Учасник біржових торгів зобов'язаний зберігати
отримані ним параметри доступу в таємниці, забезпечувати їх конфіденційність.
Втрата, передача третім особам або інше порушення учасником конфіденційності своїх
параметрів доступу є порушенням Правил і тягне за собою застосування до учасника
біржових торгів санкцій, передбачених Статутом, Правилами та іншими внутрішніми
документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил.
4. ДОПУСК ТОВАРУ ТА/АБО ПАРТІЇ ТОВАРУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
4.1. Предметом біржової торгівлі є біржовий товар, що допускається до обігу на Біржі,
реалізація якого через Біржу не заборонена законодавством України.
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4.2. Партією біржового товару вважається визначена кількість (але не менше двох
одиниць) однорідних предметів/послуг одного або кількох найменувань, закуплених,
відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом.
4.3. Перелік і порядок допуску до біржових торгів, а також експертиза біржових
товарів може визначатися окремими рішеннями Біржового комітету.
4.4. Біржа для допуску біржового товару до обігу на Біржі має право вимагати від
учасників біржових торгів оригінали документів або належним чином завірені копії
документів, які передбачені внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною
частиною цих Правил, для підтвердження якості, наявності та походження товару, що
виставляється на біржові торги, та платоспроможності учасника біржових торгів.
4.5. Біржа має право перевірити показники якості, кількості і місцезнаходження,
зазначені продавцем при виставленні товару на біржові торги.
4.6. На Біржі можуть створюватися робочі групи по товарних секціях, які діють
відповідно до Положення про робочі групи по товарних секціях на Товарній біржі
«Українська біржа відходів» та є консультативно-дорадчими органами Біржі.
4.7. Встановлені стандарти якості, мінімальної кількості (розмір лотів), системи міри
та ваги, одиниць виміру та якості біржових товарів можуть узгоджуватися робочими
групами по відповідних товарних секціях, затверджуються Біржовим комітетом та
зазначаються у внутрішніх документах Біржі, що є невід’ємною частиною Правил.
5. ГАРАНТІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
5.1. Гарантійне забезпечення укладання біржової угоди, виконання зобов'язань перед
Біржою та відшкодування відповідно завданих збитків здійснюється учасниками
біржових торгів у вигляді гарантійного внеску та гарантійного залишку коштів.
5.2. Гарантійне забезпечення виконання зобов'язань за біржовою угодою (контрактом)
та відшкодування відповідно завданих збитків можуть здійснюватися через рахунок
Біржі за ініціативою сторони (сторін) цієї угоди (контакту) за додаткову оплату таких
послуг біржового сервісу.
5.3. Учасники біржових торгів за згодою Біржі можуть використовувати інші види
гарантійного забезпечення виконання зобов'язань, визначені окремими рішеннями
Біржового комітету та чинним законодавством України.
5.4. Розмір та порядок внесення гарантійного забезпечення виконання зобов’язань
встановлюються внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил, та/або окремими рішеннями Біржового комітету відповідно до вимог чинного
законодавства України.
6. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
6.1. Торги на Біржі проводяться у формі електронних біржових торгів або іншим
чином, незабороненим законодавством та доступним на Біржі.
6.2. Рішення про проведення біржових торгів приймається Біржовим комітетом або
уповноваженою ним особою.
6.3. Розклад проведення біржових торгів визначається Біржовим комітетом або
уповноваженою ним органом (особою), доводиться до відома учасників біржових
торгів шляхом розміщення цього розкладу на офіційному сайті Біржі та, додатково,
іншими способами.
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7.

БЕТС ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ.

7.1. Електронні біржові торги на Біржі проводяться на її електронному майданчику
(ЕМ) за допомогою БЕТС.
7.2. БЕТС забезпечує:
 приймання, обробку та передачу від учасників електронних біржових торгів
заявок на купівлю/продаж допущених до електронних біржових торгів товарів,
укладання та реєстрацію біржових угод;
 підготовку та передачу інформації, необхідну для укладання біржових угод;
 захист інформації, що стосується укладання біржових угод на Біржі, від втрати
або несанкціонованого доступу, забезпечує неможливість витоку, знищення та
блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до
інформації;
 можливість відтворення електронних документів у паперовій формі;
 формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з
фіксацією часу подання учасниками електронних біржових торгів та укладання
біржових угод;
 організаційно-правові
та
технологічні
передумови
електронного
документообігу між учасниками електронних біржових торгів за рахунок
виконання гарантованої доставки, підтвердження авторства, перевірки
цілісності та чинності електронних документів, з дотриманням
конфіденційності зазначеного документообігу.
7.3. Біржа організує електронний документообіг між Біржою та учасниками біржових
торгів через підсистему електронного документообігу БЕТС. При цьому Біржа є
посередником в прийманні, передаванні (доставці), зберіганні, перевірці цілісності та
створенні електронних документів, що обертаються на Біржі. Кожен електронний
документ, що обертається на Біржі, має бути підписаний ЕЦП, окрім випадків
передбаченими цими правилами та іншими документами біржі, які є невід’ємною
частиною цих правил.
7.4. Під час проведення електронних біржових торгів заявка на купівлю/продаж являє
собою електронний документ у БЕТС, анонімний (без розкриття учасника біржових
торгів, який його формує та подає до БЕТС) та оформлений за встановленою Біржою
формою, поданий учасником електронних біржових торгів, що містить зустрічну
безумовну комерційну пропозицію (оферту) на купівлю/продаж біржового товару та
укладання біржової угоди згідно умов поданої заявки.
8. ЕЛЕКТРОННІ БІРЖОВІ ТОРГИ.
8.1. Електронні біржові торги проводяться відповідно до Регламенту проведення
електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі Регламент), що є невід’ємною частиною цих Правил, та, серед іншого, встановлює
порядок визначення розкладу цих торгів, подання заявок на купівлю/продаж,
укладання, реєстрації та виконання біржових угод.
9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
9.1. Учасники біржових торгів за отримання біржових послуг сплачують Біржі
відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною
частиною цих Правил, наступні платежі та збори:
 плату за надання технічного доступу до БЕТС з використанням відповідного
кабінету користувача (абонентська плата);
 біржовий (комісійний, реєстраційний) збір;
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 плата за надання учасникам торгів звітних документів за результатами торгів у
паперовій формі (у разі її встановлення);
 плата за надання додаткових біржових послуг (у разі їх встановлення).
9.2. Відвідувачі окремо сплачують плату за тимчасове користування на правах оренди
біржовим місцем в порядку, встановленому Положенням про участь в біржових торгах
на Товарній біржі «Українська біржа відходів».
9.3. Розміри усіх платежів та зборів, що сплачуються Біржі учасниками біржових
торгів, встановлюються Біржовим комітетом у складі Тарифів Товарної біржі
«Українська біржа відходів», які є внутрішнім документом Біржі і є невід’ємною
частиною цих Правил.
9.4. Біржовий збір сплачується учасниками торгів, що уклали біржову угоду після її
реєстрації на Біржі.
9.5. Підставою для сплати біржового збору та оплати інших біржових послуг є
відповідні рахунки, що формуються для сплати на електронному майданчику.
9.6. Якщо учасник торгів не сплатив біржовий збір та/або плату за надання інших
біржових послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дня спливу терміну, відведеного на
оплату зазначених фінансових зобов’язань, то вважається, що даний учасник
відмовився від їх виконання, що є підставою для застосування санкцій відповідно до
Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил.
9.7. Розміри та порядок оплати послуг біржового сервісу (зокрема, навчання
користуванню автоматизованим робочим місцем БЕТС, надання звітних документів за
результатами торгів у паперовій формі тощо) визначаються окремо та на договірних
засадах.
9.8. Розрахунки за біржовими контрактами здійснюються відповідно до умов,
визначених у цих контрактах.
10. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ БІРЖОВИХ УГОД (КОНТРАКТІВ).
10.1. Біржа в межах повноважень, передбачених Правилами та іншими внутрішніми
документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил, здійснює контроль
виконання біржових угод та відповідний моніторинг біржових контрактів, сприяє їх
виконанню, проте не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання
сторонами біржової угоди та/або біржового контракту (Продавцем та/або Покупцем)
своїх зобов’язань по відношенню одна до одної.
10.2. Додатково, за ініціативою Продавця та/або Покупця біржової угоди розрахунки
за біржовим контрактом та/або контроль за виконанням поставки біржового товару та
здійсненням відповідних розрахунків можуть проводитися через рахунок Біржі (за
участю Біржі) за додаткову оплату таких послуг біржового сервісу з боку Продавця
та/або Покупця та у порядку, встановленому внутрішніми документами Біржі, що є
невід’ємною частиною цих Правил.
10.2.1. Покупець і Продавець, які визначені умовами біржової угоди та/або за біржовим
контрактом, укладеним ними, можуть отримати від Біржі послугу біржового сервісу
щодо проведення розрахунків за таким контрактом через рахунок Біржі, яка виступає
гарантом здійснення таких розрахунків з боку Покупця за умови зарахування ним на
рахунок Біржі необхідної суми коштів.
10.2.2. Покупець і Продавець, які визначені умовами біржової угоди та/або за біржовим
контрактом, укладеним ними, можуть отримати від Біржі послугу біржового сервісу
щодо контролю за виконанням поставки біржового товару та здійсненням відповідних
розрахунків. У такому випадку Сторони мають сповістити Біржу про виконання
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зобов’язань за контрактом та підтвердити це необхідними документами (квитанціями,
платіжними дорученнями, актами приймання-передачі тощо).
10.2.3. Покупець і Продавець, які визначені умовами біржової угоди та/або за біржовим
контрактом, укладеним ними, можуть скористатися одночасно послугами біржового
сервісу, зазначеними у пп.11.2.1. та 11.2.2.
11. ЦІНОУТВОРЕННЯ.
11.1. Порядок визначення котирувальної ціни.
11.1.1. Ціни на Біржі формуються вільно. Рівень цін визначається на кожен вид
біржового товару співвідношенням попиту та пропозиції на біржових торгах, якщо
інше не встановлено законодавством України.
11.1.2. Біржою або уповноваженим органом державної влади може бути встановлено
верхній та нижній пороги ціни (коридор цін) для біржових товарів, продаж яких на
біржових торгах не може здійснюватися за ціною, нижчою від нижнього порогу ціни та
вищою від верхнього порогу ціни.
11.1.3. У період підготовки торгів (подачі заявок на купівлю/продаж) встановлюється
стартова ціна біржового товару, що дорівнює ціні попиту.
11.1.4. Після торгової сесії Біржа застосовує процедуру котирування, за результатами
якої визначає котирувальні ціни. Оприлюднення результатів котирування за
результатами біржових торгів здійснюється у відповідності до розділу 15 цих Правил.
11.1.5. Для кожного біржового товару після проведення торгової сесії котирувальна
ціна визначається як середньозважена ціна усіх укладених на Біржі біржових угод по
відповідному біржовому товару.
11.1.6. Відомості про котирувальні ціни відображаються у інформації, що розміщується
на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет.
11.2. Заходи з контролю над ціноутворенням на Біржі.
11.2.1. Біржа запобігає маніпулюванням на Біржі та укладанню біржових угод, що
не відповідають Правилам та/або іншим внутрішнім документам Біржі, що є
невід’ємною частиною цих Правил, шляхом застосування наступних заходів:
 поточного нагляду та контролю адміністратором БЕТС, а також
автоматичного відстеження БЕТС дій учасників електронних біржових торгів,
які порушують Правила та/або інші внутрішні документи Біржі, що є
невід’ємною частиною цих Правил;
 зупинення, призупинення та поновлення проведення біржових торгів, а також
проведення вибіркових перевірок на підставі відповідних рішень Біржового
комітету та/або уповноваженого ним органу (особи) Біржі;
 застосування до учасників біржових торгів санкцій, передбачених Правилами
та іншими внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил.
11.2.2. У випадку виявлення ознак маніпулювань у ході біржових торгів та укладення
біржових угод, що не відповідають Правилам та іншим внутрішнім документам Біржі,
які є невід’ємною частиною цих Правил, адміністратор БЕТС збирає наявну
інформацію та негайно повідомляє Біржовому комітету або уповноваженій ним особі
для прийняття рішення (рішень) щодо застосування необхідних запобіжних заходів.
11.2.3. З метою зниження ризиків на біржовому ринку та недопущення різкого денного
підвищення/зниження рівня цін, змови між учасниками торгів та інших спроб штучного
впливу на ціни, маніпулювання цінами, а також виявлення випадків недобросовісної
конкуренції адміністратор БЕТС здійснює моніторинг та контроль за виставленням
заявок, укладанням та реєстрацією біржових угод, а також за діями учасників біржових
торгів, що безпосередньо приймають участь у цих торгах (моніторинг і контроль за
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виставленням заявок, укладанням та реєстрацією біржових угод є сукупність
організаційно-технічних заходів, направлених на безперервне відстеження протягом
періоду подання заявок та торгової сесії цін, обсягів та інших характеристик, заявок,
угод та біржових свідоцтв, що реєструються/видаються в БЕТС).
11.2.4. У При виявленні Біржою маніпулювань, що були допущені учасником біржових
торгів при (після) укладанні біржової угоди, що не відповідає вимогам Правил та інших
внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил, Біржа має право
направити офіційний запит учаснику торгів, яким була укладена така біржова угода,
про надання документів і відомостей, що прямо або опосередковано розкривають
причини укладення такої біржової угоди.
11.2.5. У разі неотримання Біржою від учасника біржових торгів без об'єктивних
причин письмового пояснення зв'язку з укладенням ним біржової угоди, що не
відповідає Правилам та/або іншим внутрішнім документам Біржі, що є невід’ємною
частиною цих Правил, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання офіційного
запиту Біржі, або за наявності підстав кваліфікувати таку біржову угоду як порушення
Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил, матеріали перевірки направляються на розгляд Біржовому комітету для
винесення рішення про застосування
до учасників торгів санкцій відповідно до
Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил.
12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА БІРЖОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ.
12.1 Спори, що виникають у зв’язку з укладенням, зміною, припиненням,
розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за
порушення умов біржових угод (біржових контрактів), які можуть виникнути між
учасниками біржових торгів - сторонами біржової угоди (біржового контракту), а також
спори між учасниками біржових торгів та Біржою, учасниками біржових торгів
підлягають вирішенню шляхом перемовин або виносяться на розгляд Біржового
арбітражу.
12.2 Якщо відповідний спір між сторонами неможливо вирішити шляхом перемовин,
то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством
України.
13. РОЗІРВАННЯ БІРЖОВИХ УГОД.
13.1. Біржова угода може бути розірвана:
 за згодою сторін;
 за рішенням суду.
13.2. У випадку розірвання біржової угоди, сторони цієї угоди зобов'язані сповістити
про це Біржу не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.
Розірвання біржової угоди не звільняє сторони від сплати Біржі платежів, зборів та
штрафів, передбачених Правилами та/або іншими внутрішніми документами Біржі, що
є невід’ємною частиною цих Правил.
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
14.1. Біржа, учасники біржових торгів несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України, Правилами та іншими внутрішніми документами Біржі, що є
невід’ємною частиною цих Правил, за порушення перелічених нормативно-правових
актів.
14.2. Рішення про застосування, призупинення або скасування санкцій до учасника
біржових торгів або його клієнта приймається Біржовим комітетом відповідно до цих
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Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих
Правил, а у разі припинення (позбавлення) членства на Біржі - згідно з її Статутом.
14.3. За порушення учасником біржових торгів Правил та/або інших внутрішніх
документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил, у тому числі невиконання
(неналежне виконання) своїх зобов'язань перед Біржою, за укладеними біржовими
угодами, а також в інших ситуаціях, коли дії учасника біржових торгів перешкоджають
або можуть перешкодити належному проведенню біржових торгів та нормальному
функціонуванню БЕТС, до такого учасника можуть бути застосовані будь-які з
наступних категорій санкцій:
 офіційне попередження;
 дисциплінарні санкції стосовно доступу учасника біржових торгів до цих
торгів;
 утримання гарантійного внеску або штраф в розмірі, встановленому Біржовим
комітетом або внутрішніми документами Біржі, ним затвердженими;
 призупинення або припинення (позбавлення) членства на Біржі.
14.4. Дисциплінарні санкції стосовно доступу учасників, якими скоєно порушення,
до біржових торгів, можуть бути застосовані у вигляді наступних (за наростанням)
субкатегорій санкцій: обмеження (недопущення до окремих торгів та/або торгових
секцій), призупинення (на строк до 30 (тридцяти) календарних днів), тимчасового
позбавлення
(на строк до 60 (шістдесяти) календарних днів) або повного
припинення доступу до біржових торгів).
14.5. У випадку неподання або подання недостовірної інформації, що вимагається від
учасника біржових торгів, на Біржу, до такого учасника Біржею застосовується
офіційне попередження та/або обмеження доступу до біржових торгів, а у разі
повторення такого порушення – призупинення або тимчасове позбавлення доступу
учасника торгів до участі у біржових торгах.
14.6. У випадку безпідставної відмови учасника біржових торгів від підписання
біржової угоди, Біржою здійснюється утримання гарантійного внеску (або нарахування
штрафу в розмірі, визначеному Біржовим комітетом) та застосовується обмеження
доступу до біржових торгів, а у разі повторення такого порушення – призупинення або
тимчасове позбавлення доступу учасника торгів до участі у біржових торгах.
14.7. При накладенні на учасника біржових торгів штрафу на день застосування
штрафних санкцій Біржа надсилає йому повідомлення щодо застосування санкцій.
Штраф утримується біржою за рахунок гарантійних внесків учасника протягом 3
(трьох) днів з дня надсилання повідомлення.
14.8. У випадку, якщо учасник торгів відмовився від сплати біржового збору та/або
плати за надання інших біржових послуг, то відповідні суми можуть утримуватись
Біржою з суми гарантійного внеску, внесеного цим учасником біржових торгів.
14.9. У випадку несвоєчасної сплати (не більше 10 (десяти) робочих днів) штрафів,
біржового збору Біржі та/або плати за надання інших біржових послуг без надання
підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржою
застосовується обмеження або призупинення (до повного погашення заборгованості)
доступу до біржових торгів їх учасника, який прострочив виконання зобов’язання.
14.10. У випадку тривалого (більше 10 (десяти) робочих днів) невиконання зобов’язань
з виплати штрафів, біржового збору без надання підтвердження обставин, що
виключають відповідальність боржника, Біржою застосовується тимчасове позбавлення
(до повного погашення заборгованості) доступу до біржових торгів їх учасника, який
прострочив виконання зобов’язання.
14.11. У разі повторного або грубого порушення учасником біржових торгів Правил
та/або інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил (із
загрозою значних матеріальних та/або репутаційних втрат для Біржі) до такого
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учасника Біржою може бути застосоване повне припинення доступу до біржових
торгів, а також – відкрита процедура призупинення або припинення (позбавлення)
членства на Біржі .
14.12. З учасника біржових торгів, що прострочив виконання зобов’язання зі сплати
штрафу, біржового збору, плати за надання інших біржових послуг, передбачених цими
Правилами та/або іншими внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною
частиною цих Правил, за кожний календарний день прострочення стягується пеня у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.
14.13. Застосування санкцій, передбачених цими Правилами, не звільняє учасника
біржових торгів від обов’язку щодо відшкодування Біржі всієї суми заборгованості (в
тому числі, з урахуванням суми пені), яка підлягає сплаті.
14.14. Крім інших, викладених у цих Правилах, підстав, Біржовий комітет може
прийняти рішення про припинення допуску учасника торгів або його клієнта до участі
у біржових торгах в секції у випадку відкриття господарським судом справи про
банкрутство учасника торгів, та/або визнання учасника торгів банкрутом у випадках і
порядку, передбачених чинним законодавством.
14.15. Біржа вправі інформувати про результати розгляду заяв, скарг та пропозицій
щодо фактів невиконання учасниками торгів своїх зобов’язань шляхом розміщення
інформації на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет.
14.16. Інформаційне повідомлення, що містить рішення Біржового комітету про
застосування, призупинення або скасування санкцій (або витяг з тексту такого
рішення), передбачених цими Правилами та/або іншими внутрішніми документами
Біржі, що є невід’ємною частиною цих Правил, доводиться до відома учасника торгів
не пізніше робочого дня, наступного після дати прийняття рішення.
14.17. Учасник торгів має право надати письмові докази у термін, що не перевищує 3
(трьох) робочих днів, з моменту отримання інформації про застосування до нього
санкцій. Біржовий комітет зобов’язаний розглянути звернення учасника торгів та
винести відповідне рішення з подальшим інформуванням учасника торгів.
14.18. У випадку порушення учасником біржових торгів порядку розрахунків за
біржовою угодою до такого учасника Біржою можуть застосовуватись санкції згідно
умов біржової угоди.
14.19. Учасники біржових торгів звільняються від відповідальності за порушення умов
біржових угод та цих Правил у випадках, передбачених розділом 16 цих Правил.
15. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ.
15.1. Збір, оброблення і розповсюдження інформації здійснюються Біржою для
формування біржових інформаційних ресурсів та обумовлення ефективного
інформаційного забезпечення Біржі, учасників біржових торгів та інших осіб з
урахуванням обмежень, встановлених цими Правилами, іншими внутрішніми
документами Біржі та законодавством України.
15.2. Збір, архівація, обробка та розповсюдження інформації, пов’язаної з обігом
біржових товарів в результаті проведення електронних біржових торгів здійснюється
підсистемою комерційно-інформаційного обігу БЕТС. Інформація про перебіг та
підсумки торгів, що містить дані про ціни біржових угод, котирування біржового
товару, а також про кон'юнктуру товарних ринків представляється через БЕТС на
офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет. Термін зберігання такої інформації складає 3
(три) роки.
15.3. Інформування про результати біржових торгів відбувається за результатами
проведених біржових торгів. Зміст біржової угоди (за винятком найменування
біржового товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню.
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Зазначена інформація може бути надана виключно у випадках передбачених чинним
законодавством України.
15.4. Протягом торгової сесії в режимі реального часу формується і надається
учаснику торгів поточна інформація про торги, необхідна для укладення біржових угод.
По закінченню торгової сесії учаснику торгів надається інформація по укладених ним
біржових угодах, а також інша біржова інформація у вигляді звітних документів, що
надаються відповідно до цих Правил.
16. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ФОРС-МАЖОР.
16.1. Учасники біржових торгів та Біржа звільняються від встановленої даними
Правилами та/або чинним законодавством України відповідальності за порушення цих
Правил (та/або інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною
Правил) та/або за незабезпечення у відповідності з цими Правилами (та/або іншими
внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил) належних умов
для проведення біржових торгів, якщо буде доведено, що таке порушення відбулося
внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених даними Правилами (або іншими
внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил), за умови, що їх
настання було підтверджено у визначеному Правилами (або іншими внутрішніми
документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил) порядку.
16.1.1. Під форс-мажорними обставинами в цих Правилах розуміються випадки,
непереборна сила, а також інші обставини, встановлені іншими внутрішніми
документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил, як підстава для звільнення від
відповідальності за порушення цих Правил.
16.1.2. Під непереборною силою в даних Правилах розуміються будь-які надзвичайні
або невідворотні події зовнішнього щодо учасників біржових торгів, їх клієнтів та
Біржі характеру або їх наслідку, які виникають без вини учасників біржових торгів, їх
клієнтів та Біржі, поза їх волею або всупереч волі й бажанню, і які не можна, за умови
застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій
обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково,
стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в
результаті блискавки тощо.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного
походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії тощо),
обставини громадського життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання,
прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти і тощо), а також видання
заборонних або обмежуючих нормативних актів органами державної влади та/або
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні, заборонні або обмежуючі
заходи зазначених органів, які унеможливлюють виконання належним чином
учасниками біржових торгів (їх клієнтами) та/або Біржою цих Правил або тимчасово
перешкоджають такому виконанню.
16.1.3. Під випадком у Правилах розуміються будь-які обставини, які не вважаються
непереборною силою відповідно до цих Правил і які безпосередньо не обумовлені
діями учасників біржових торгів, їх клієнтів та Біржою і не пов'язані з ними причинним
зв'язком, які виникають без вини учасників біржових торгів, поза їхньою волею або
всупереч волі і бажанню учасників біржових торгів, і які не можна за умови
застосування звичайних для цього заходів передбачити й не можна при всій
обережності й передбачливості запобігти (уникнути).
16.1.4. Не вважається випадком, зокрема, недотримання своїх обов'язків учасником
біржових торгів або його клієнтом, що порушив ці Правила, відсутність на ринку
товарів, необхідних для виконання зобов'язань за цими Правилами, відсутність у
учасника біржових торгів або його клієнта, що порушив зобов'язання, необхідних
коштів (стаття 617 Цивільного кодексу України).
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16.1.5. Настання випадку враховується при застосуванні санкцій до учасників
біржових торгів та їх клієнтів.
16.1.6. Настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повинно бути
засвідчене визначеним чинним законодавством України компетентним органом.
16.2. При виникненні форс-мажорних обставин та/або їхніх наслідків у будь-кого з
учасників біржових торгів (їх клієнтів) та/або Біржі, той учасник біржових торгів або їх
клієнт та/або Біржа повинен повідомити інших учасників біржових торгів та/або їх
клієнтів, з якими у даного учасника є зобов’язання, та Біржу у 3 (триденний) термін з
урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку й характеру існуючих
перешкод, однак не пізніше 10 (десяти) календарних днів, про настання та/або
припинення дії обставин непереборної сили та/або форс-мажорних обставин та/або
їхніх наслідків, а також їх впливу на виконання цих Правил.
16.3. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають
повному або частковому виконанню зобов'язань за цими Правилами, час виконання
зобов'язань продовжується на час дії таких форс-мажорних обставин або усунення їхніх
наслідків.
16.4. У разі виникнення форс-мажорних обставин, Біржа виконує наступні дії:
 повідомляє банк, з яким взаємодіє, наявними засобами зв'язку (телефонним,
факсимільним зв’язком, електронною поштою тощо) про виникнення
обставин непереборної сили або форс-мажорних обставин та про заходи
щодо її усунення;
 повідомляє учасників біржових торгів наявними засобами зв'язку
(телефонним, факсимільним зв’язком, електронною поштою тощо) про
форс-мажорних обставин та про заходи щодо їх усунення;
 приймає рішення про оголошення технічної перерви в біржових торгах з
будь-якого моменту часу біржових торгів.
16.5. В якості заходів щодо врегулювання надзвичайної ситуації Біржа має право:
 припинити біржові торги;
 відмінити результати біржових торгів, які проводились у день виникнення
надзвичайної ситуації та/або у попередній день, визнати такі біржові торги
такими, що не відбулися, заявки - не поданими, біржові угоди –
неукладеними, біржові свідоцтва – недійсними;
 здійснити інші дії у разі необхідності.
16.6. У разі настання в ході біржових торгів обставин, які можуть бути підставою для
визнання ситуації надзвичайною та/або форс-мажорною, біржові торги припиняються
на період не більше 30 (тридцяти) хвилин для здійснення необхідних заходів,
спрямованих на забезпечення нормального проведення торгів на Біржі. Якщо після
припинення торгів обставини, які можуть бути підставою для визнання ситуації
надзвичайною та/або форс-мажорною, будуть усунуті протягом 30 (тридцяти) хвилин і
не пізніше, ніж за 10 (десять) хвилин до закінчення торгової сесії, то біржові торги
поновлюються.
16.7. При поновленні біржових торгів заявки, біржові угоди та свідоцтва, відповідно
подані, укладені та зареєстровані в БЕТС до моменту призупинення біржових торгів,
можуть бути скасовані.
16.8. При скасуванні біржових торгів у разі визнання ситуації надзвичайною та/або
форс-мажорною, результати біржових торгів (частково або повністю) можуть бути
визнані недійсними і анульовані.
16.9. Усі рішення, пов'язані із затримкою початку біржових торгів, їх припиненням,
поновленням, продовженням, достроковим закінченням або скасуванням їх проведення
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приймаються Біржовим комітетом або уповноваженою ним органом (особою) Біржі та
оголошуються (доводяться до відома учасникам торгів) адміністратором БЕТС.
16.10. Окремим випадком надзвичайних обставин є ситуація цінової нестабільності і
значних коливань цін біржових товарів понад установленого Біржою або
уповноваженим органом центральної виконавчої влади допустимого коридору
коливання котирувань.
16.11. З метою виявлення причин цінової нестабільності та значного коливання ціни
біржового товару Біржа здійснює перевірку.
16.12. Біржовий комітет або уповноважена ним особа може призупинити біржові торги
на строк, що не перевищує строку перевірки причин цінової нестабільності та значного
коливання ціни. В рамках розпочатої перевірки Біржовий комітет або уповноважена
ним особа може прийняти рішення про поновлення торгівлі, якщо ціни не перевищили
встановлений Біржою або уповноваженим органом центральної виконавчої влади
допустимий коридор коливання ціни. Строк перевірки не може перевищувати 2
робочих днів, якщо інше не встановлено рішенням Біржового комітету або
уповноваженої ним особи.
16.13. Про призупинення біржових торгів внаслідок настання ситуації цінової
нестабільності і значних коливань цін Біржа негайно інформує усіх зацікавлених осіб
усіма можливими засобами (телефонним, факсимільним зв’язком, електронною
поштою тощо).
16.14. Рішенням Біржового комітету або уповноваженого ним органу (особи) Біржі
можуть визначатися додаткові показники, які характеризують ситуацію цінової
нестабільності і значних коливань цін.
17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
17.1. Правила встановлюються на невизначений термін і в разі потреби можуть бути
змінені або доповнені за рішенням Біржового комітету.
17.2. Окремі положення цих Правил можуть бути оформлені у вигляді окремого(их)
внутрішнього (іх) документу(ів), які містять обов'язкову вказівку, що вони є частиною
цих Правил.
17.3. У випадку внесення змін до законодавчих актів, що регулюють функціонування
товарних бірж, ці Правила застосовуються у частині, що не суперечить зазначеним
законодавчим актам.
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