ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Біржового комітету
ТБ «Українська біржа відходів»
Протокол засідання Біржового комітету
№ 1 від «22» липня 2019 р.
Голова Біржового комітету
_____________ /Плющакова Л.А

РЕГЛАМЕНТ
проведення електронних біржових торгів
на Товарній біржі «Українська біржа відходів»
(первинна редакція)

2019 рік

ЗМІСТ

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. -------------------------------------------------------------------------------- 3

2.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ. ----- 5

3.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ. --------------------------------------- 6

4. ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТОРГІВ.
ПОДАЧА ЗАЯВОК УЧАСНИКАМИ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ. -------------- 7
5.

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТОРГОВІ СЕСІЇ). ------------------------------------------- 8

6.

ПЕРІОД УКЛАДЕННЯ УГОД. -------------------------------------------------------------------------- 10

7.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ. ------------------------------------------------------11

8.

СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ. ----------------------------------------------------------- 12

2

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Регламент електронних біржових торгів на Товарній біржі «Українська біржа відходів»
(надалі – Регламент) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі
«Українська біржа відходів» (надалі – Правила), Положення про участь в біржових торгах на
Товарній біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Положення), інших внутрішніх
документів Товарної біржі «Українська біржа відходів» (надалі – Біржа), що регулюють
біржову торгівлю та є невід’ємною частиною цих Правил, а також чинного законодавства
України. Регламент є невід’ємною частиною Правил Біржі.
1.2. Регламент визначає основні вимоги до функціонування електронної торгової системи
Біржі в частині проведення електронних біржових торгів, регулює порядок взаємодії між
Біржою, її членами та Відвідувачами (їх уповноваженими представниками) під час
проведення електронних біржових торгів та відносини (включаючи права, обов'язки та
відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій в електронній торговій
системі Біржі та за результатами таких дій.
1.3. Біржа забезпечує відповідно до Регламенту всім учасникам електронних біржових
торгів рівні можливості з укладання біржових угод, а також інформування про результати
торгів.
1.4. Електронні біржові торги на Біржі проводяться у Біржовій електронній торговій
системі (надалі – БЕТС), яка включає однойменний програмний продукт – ПП «БЕТС» та
разом з офіційним сайтом Біржі в мережі Інтернет складає електронний майданчик Біржі;
1.5. Адреса БЕТС в мережі Інтернет: www.uwex.com.ua
1.6. Робота БЕТС налагоджена українською мовою.
1.7. Електронні біржові торги проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
 анонімність (знеособлення) учасників біржових торгів по виставлених позиціях до
моменту завершення періоду торгів;
 добросовісна конкуренція;
 недискримінація учасників торгів;
 об'єктивність та неупередженість;
 запобігання корупційним діям і зловживанням.
1.8. Регламент є обов’язковим для всіх учасників електронних біржових торгів, членів
Біржі, працівників Біржі та осіб, що допущені до електронних біржових торгів відповідно до
Регламенту.
1.9. Порушення Регламенту тягне за собою відповідальність, передбачену Регламентом,
Правилами, іншими внутрішніми документами Біржі, що регулюють біржову торгівлю і є
невід’ємною частиною Правил, та чинним законодавством України
1.10. Біржа доводить до відома Регламент, зміни та доповнення до нього за допомогою їх
розміщення на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uwex.com.ua.
Біржа може використовувати інші способи інформування членів Біржі та всіх зацікавлених
осіб.
1.11. У Регламенті застосовуються наступні основні терміни:
автоматизоване робоче місце – електронно-обчислювальний пристрій (апарат), за
допомогою якого учасник електронних біржових торгів здійснює доступ до БЕТС через
кабінет користувача БЕТС;
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
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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;
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);
біржова угода – укладене на Біржі прийнята всіма учасниками електронних 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 електронних
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;
біржовий товар – будь-які предмети/послуги та фінансові інструменти, які визначають
права на предмети/послуги та/або зобов’язання щодо них, допущені Біржею до електронних
біржових торгів у якості об’єктів цих торгів;
біржовий продавець (Продавець) – юридична чи фізична особа-підприємець, яка за
відповідну винагороду передає Покупцю біржовий товар, а у біржовій угоді (біржовому
контракті) виступає Виконавцем (Постачальником) цього товару;
біржовий покупець (Покупець) – юридична чи фізична особа-підприємець, яка є
набувачем біржового товару та здійснює відповідну винагороду Продавцю, а у біржовій
угоді (біржовому контракті) виступає Замовником цього товару;
гарантійний залишок – грошові кошти, що вносяться учасниками електронних біржових
торгів на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі для отримання кабінету користувача
БЕТС та можливості доступу до цього кабінету, гарантування виконання своїх зобов’язань
перед Біржою та відшкодування відповідно завданих збитків;
гарантійний внесок – грошові кошти, які вносяться учасниками електронних біржових
торгів на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі для можливості доступу до участі у
біржових торгах, гарантування укладання біржових угод та виконання своїх зобов’язань
перед Біржою, відшкодування відповідно завданих збитків;
електронний документ – електронний документ у визначенні 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»;
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;
заявка на купівлю/продаж – електронний документ в БЕТС, анонімний (без розкриття
учасника біржових торгів, який його формує та подає) та оформлений за встановленою
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Біржою формою, поданий учасником електронних біржових торгів та підписаний ним
електронним цифровим підписом, що містить зустрічну безумовну комерційну пропозицію
(оферту) на купівлю товару (заявка на купівлю) або продаж товару (заявка на продаж), та
укладання біржової угоди згідно умов поданої заявки;
кабінет користувача БЕТС – електронний кабінет з індивідуальними параметрами
(особисті логін та пароль), через який з автоматизованого робочого місця здійснюється
доступ учасника електронних біржових торгів до БЕТС у якості користувача цієї системи;
котирувальна ціна – ціна, визначена котирувальною комісією шляхом аналізу цін біржових
угод, цін пропозицій, цін попиту на підставі критеріїв та методів, встановлених Біржею;
лот – неподільна партія біржового товару, виставлена на продаж або заявлена до купівлі,
мінімальний обсяг якої встановлюється Біржею;
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;
технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування
апаратного та/або програмного забезпечення організації біржової торгівлі за умови
збереження ним працездатного стану;
ціна попиту (стартова ціна) – ціна, встановлена з урахуванням відповідної котирувальної
ціни та з якої починаються електронні біржові торги біржовим товаром у торговій сесії;
ціна пропозиції – ціна, яку в ході електронних біржових торгів за біржовий товар пропонує
учасник біржових торгів;
ціна біржової угоди – ціна, за якою укладена та зареєстрована на Біржі біржова угода;
ціновий коридор - величина, в межах якої змінюється (зменшується/збільшується) стартова
ціна за одиницю біржового товару під час проведення електронних біржових торгів;
ціновий крок – мінімальна величина, на яку дискретно може змінюватися (збільшуватися/
зменшуватися) стартова ціна лоту біржового товару під час проведення електронних
біржових торгів;
учасники електронних біржових торгів – особи, які за наявності належних прав та/або
повноважень отримали допуск до участі у електронних 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;
форс-мажорні обставини - непередбачені та непереборні події, що відбуваються незалежно
від бажання учасників електронних біржових торгів та/або їх клієнтів, Біржі та знаходяться
поза контролем Біржі, учасників електронних біржових торгів та носять непередбачуваний і
невідворотний характер;
1.12. Терміни, не визначені в даному Регламенті, розуміються в значеннях, встановлених
чинними нормативно-правовими актами України, а також Правилами та Положенням Біржі.
2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ.
2.1. Для коректного та стабільного функціонування кабінету користувача БЕТС та роботи у
цій системі необхідно виконання мінімальних вимог до апаратного, програмного
забезпечення та до каналу Інтернет, визначених на сайті Біржі (www.uwex.com.ua).
2.2. Учаснику електронних біржових торгів забороняється:
2.2.1. Допускати до кабінету користувача БЕТС не акредитованих на Біржі осіб.
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2.2.2. Розкривати та/або відтворювати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію,
пов'язану з роботою БЕТС, що становить комерційну таємницю.
2.2.3. Здійснювати дії, спрямовані на:
 отримання відомостей з БЕТС, що не пов'язані безпосередньо з учасником
електронних біржових торгів;
 підключення до БЕТС з використанням чужих (не особистих) логіну та паролю
та/або методом підбору чужих (не особистих) логіну та паролю;
 використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою
проникнення в середовище операційної системи серверів БЕТС;
 несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання
Біржі (злом, атака тощо) або на дискредитацію Біржі;
 здійснення інших дій, що створюють передумови для виникнення технічних збоїв в
роботі БЕТС.
2.3. Учасник електронних біржових торгів повинен вживати всіх заходів щодо запобігання
обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу
БЕТС включно з кабінетом користувача БЕТС, таких як: забезпечення надійного
антивірусного захисту автоматизованого робочого місця та невтручання в роботу системи
сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця (через кабінет користувача БЕТС)
учасника електронних біржових торгів, та негайно повідомляти Біржу про виникнення
обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню БЕТС.
2.4. Біржа має право призупинити технічний доступ учасника електронних біржових торгів
до БЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника електронних
біржових торгів з доступу до БЕТС у випадку порушення учасником електронних біржових
торгів Регламенту, Правил, інших внутрішніх документів Біржі, що є невід’ємною частиною
цих Правил, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника електронних
біржових торгів до БЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають
функціонуванню БЕТС та/або Біржі. Відновлення технічного доступу учасника електронних
біржових торгів до БЕТС здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або
усунення технічних збоїв у разі, коли призупинення доступу до БЕТС стало наслідком таких
збоїв.
2.5. Біржа має право зупинити (призупинити) технічний доступ учасника електронних
біржових торгів до БЕТС з моменту зупинення (призупинення) членства учасника біржових
торгів на Біржі або зупинення (призупинення) його права на участь в електронних біржових
торгах як учасника біржових торгів на Біржі.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
3.1. До участі в електронних біржових торгах з метою здійснення біржових операцій
допускаються члени Біржі, а також Відвідувачі, зареєстровані на Біржі відповідно до
Положення, за умови дотримання кваліфікаційних вимог до учасників цих торгів.
3.2. Для отримання індивідуальних параметрів доступу до кабінету користувача БЕТС
(особисті логін та пароль), через який відбувається участь в електронних біржових торгах,
учасником електронних біржових торгів на поточний (розрахунковий) рахунок Біржі мають
бути внесені кошти гарантійного залишку в розмірі, установленому Біржовим комітетом у
складі тарифів або окремим рішенням Біржового комітету з урахуванням вимог чинного
законодавства України.
3.3. Кошти гарантійного залишку разом з іншими коштами, що вносяться через БЕТС на
поточний (розрахунковий) рахунок Біржі учасником електронних біржових торгів,
формують особистий баланс цього учасника, що відображується у його кабінеті користувача
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БЕТС.
3.4. У разі стягнення Біржою коштів з гарантованого залишку учасника електронних
біржових торгів в порядку, встановленому цим Регламентом, такий учасник має внести на
поточний (розрахунковий) рахунок Біржі кошти, яких не вистачає для забезпечення
встановленого Біржовим комітетом розміру гарантованого залишку, для відновлення доступу
до цих торгів. Участь учасників електронних біржових торгів в цих торгах без гарантованого
залишку коштів на рахунку не допускається, якщо інше не визначено рішенням Біржового
комітету.
3.5. Біржовий комітет може приймати рішення щодо виділення окремим учасникам
електронних біржових торгів (окремим категоріям таких учасників) кабінетів користувачів
БЕТС без внесення коштів гарантійного залишку.
3.6. Учасник електронних біржових торгів несе відповідальність за власні помилки та
помилки, здійснені його Брокером при формуванні та/або подачі заявок, включаючи
помилки, здійснені через незнання, недосвідченість, а також з будь-яких інших причин.
Помилково сформовані та/або подані заявки (як і окремі позиції у цих заявках) беруть участь
в електронних біржових торгах на загальних підставах у відповідності з цим Регламентом.
3.7. Електронні біржові торги проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно з
законодавством України, графіком роботи Біржі та бюлетенем розкладу торгів,
оприлюдненим згідно цього Регламенту.
3.8. Процес електронних біржових торгів в БЕТС поділяється на періоди:
 підготовки торгів – перманентний період приймання і перевірки заявок на
купівлю/продаж, формування лотів з позицій цих заявок адміністратором БЕТС,
планування та затвердження уповноваженим органом (особою) Біржі умов торгової
сесії, що закінчується відповідними сповіщеннями учасників біржових торгів та
інших користувачів БЕТС не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку торгів цієї
сесії, якщо інше не визначено окремим рішенням уповноваженим органом
(особою) Біржі;
 проведення торгів - період проведення торгової сесії (торгових сесій), що включає
приймання та перевірку зустрічних комерційних пропозицій учасників
електронних біржових торгів щодо лотів, виставлених на ці торги;
 укладання угод - період підписання та реєстрації біржових угод, який
розпочинається з моменту завершення відповідної торгової сесії та закінчується
видачею Біржою сторонам цих угод відповідних біржових свідоцтв у визначений
Правилами та умовами торгової сесії час.
4.

ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТОРГІВ.

ПОДАЧА ЗАЯВОК УЧАСНИКАМИ ЕЛЕКТРОННИХ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
4.1. Біржовий товар виставляється на електронні біржові торги на підставі заявок на
продаж/купівлю у формі позицій у торгових сесіях БЕТС. Позиція об'єднує однорідні та
взаємозамінні товари за видами/типами товару (на підставі відповідних паспортів), а також
за ціною за одиницю товару та умовами його поставки (надання).
4.2. Біржовий товар виставляється на електронні біржові торги у національній валюті
(гривня) за ціною з урахуванням ПДВ або за ціною без урахування ПДВ.
4.3. Учасник електронних біржових торгів може подати необмежену кількість заявок у
формі окремих позицій (не більше 10 (десяти) у одній заявці) на купівлю/продаж біржового
товару окремо по кожній із торгових секцій. Кожній заявці та позиції у ній БЕТС присвоює
унікальні номери (номер заявки/позиції), які повідомляються заявнику - учаснику електронних біржових торгів.
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4.4. Для подачі заявок учасник електронних біржових торгів має здійснити в період
підготовки торгів вхід до виділеного Біржою кабінету користувача БЕТС, використовуючи
свій особистий логін і пароль.
4.5. Для отримання можливості подання заявки на торги з кабінету користувача БЕТС,
через який відбувається участь в електронних біржових торгах, учасником цих торгів на
поточний (розрахунковий) рахунок Біржі мають бути внесені кошти гарантійного внеску у
розмірі, встановленому Біржовим комітетом у складі тарифів або окремими рішеннями
Біржового комітету з урахуванням вимог чинного законодавства України.
4.6. У разі відсутності на момент подачі заявки на індивідуальному рахунку БЕТС учасника
електронних біржових торгів належної суми гарантійного внеску (відсутнє або часткове
забезпечення), така заявка БЕТС до електронних біржових торгів не допускається.
4.7. Залишок коштів гарантійного внеску повертається після завершення відповідних торгів
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання засвідченої за допомогою ЕЦП
відповідної заяви учасника цих торгів, переданої через БЕТС, із зазначенням банківських
реквізитів для повернення коштів гарантійного внеску, за умови повного виконання
зобов’язань учасником електронних біржових торгів перед Біржою.
4.8. Гарантійне забезпечення в інших формах, відмінних від коштів, та умови їх
використання, встановлюються внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною
частиною Правил, або окремими рішеннями Біржового комітету з урахуванням вимог
чинного законодавства України.
4.9. Біржовий комітет може приймати рішення щодо проведення електронних біржових
торгів, для участі в яких гарантійний внесок всіма або окремими учасниками електронних
біржових торгів або окремими категоріями таких учасників не вноситься.
4.10. Заявки на купівлю/продаж після їх прийняття від учасників електронних біржових
торгів надходять на розгляд та оброблення адміністратору БЕТС з метою формування лотів
(пакетів лотів), та не можуть бути відкликані.
4.11. У разі встановлення Продавцем/Покупцем в заявці на купівлю/продаж та її окремим
позиціям значення бажаної ціни біржового товару значення цієї ціни до закінчення періоду
підготовки торгів може бути відредаговане адміністратором БЕТС на підставі бюлетеня
котирувальних, затвердженому рішенням Біржового комітету або уповноваженого ним
органу (особи) та оприлюдненому відповідно до Правил Біржі.
4.12. Біржа має право на отримання від учасника електронних біржових торгів документів,
що підтверджують походження, місцезнаходження, показники якості і кількості а також (за
необхідності) визначають особливості поводження з біржовим товаром, зазначеним цим
учасником при виставленні товару на електронні біржові торги.
4.13. Виходячи з кількості, обсягів, стартової ціни лотів (пакетів лотів), сформованих на
підставі прийнятих у БЕТС від учасників електронних біржових торгів заявок на
купівлю/продаж, адміністратор БЕТС готує, подає на затвердження Біржовим комітетом або
уповноваженим ним органом (особою) Біржі та оприлюднює (після затвердження) на сайті
Біржі бюлетень розкладу торгів.
4.14. Бюлетень розкладу торгів містить розклад чергових електронних біржових торгів із
зазначенням документа Біржі щодо його затвердження, умов торгових сесій, та щодо
кожних з цих торгів – характеристику виставлених на них лотів: товарні позиції, вид,
кількість (обсяг), стартова ціна біржового товару, умови його поставки/ виконання, величина
гарантійного внеску тощо.
5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТОРГОВІ СЕСІЇ).
5.1. Якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету, електронні біржові торги
проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні, згідно з законодавством України.
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5.2. Електронні біржові торги в БЕТС розпочинаються та закінчуються у визначені умовами
торгової сесії дату і час, оприлюднені на сайті Біржі відповідно до цього Регламенту, у
мережі Інтернет з віддаленим доступом (з автоматизованих робочих місць).
5.3. Для участі в електронних біржових торгах їх учасники мають здійснити вхід до
індивідуального кабінету користувача БЕТС, використовуючи свої особисті логін та пароль,
після чого вибрати необхідну торгову сесію.
5.4. Учасник електронних біржових торгів, який під час торгової сесії тимчасово залишає
своє автоматизоване робоче місце, зобов'язаний вийти з індивідуального кабінету
користувача БЕТС. В іншому випадку він несе повну відповідальність за всі дії, вчинені від
його імені у БЕТС за цей період.
5.5. Електронні біржові торги проводяться одночасно за всіма лотами (пакетами лотів),
виставленими на одну торгову сесію.
5.6. Виходячи з особливостей біржового товару (необхідність залучення третіх осіб до його
поставки/виконання), лот, що містить відповідні позиції, може торгуватися у два етапи серед
учасників електронних біржових торгів: спочатку серед Покупців/Продавців, потім – серед їх
потенційних підрядників;
5.7. Електронні біржові торги проходять як на підвищення, так і зниження ціни шляхом
подання учасниками цих торгів зустрічних цінових пропозицій у межах внесеного ними
гарантійного внеску, якщо інше не визначено Біржовим комітетом, з урахуванням цінового
шагу та в межах цінового коридору.
5.8. Ціновий коридор та ціновий шаг встановлюється окремо по кожній із торгових секцій
відповідними внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил, або
окремими рішеннями Біржового комітету та зазначаються у інформаційному оголошенні про
проведення електронних біржових торгів, що оприлюднюється на сайті Біржі, з врахуванням
вимог чинного законодавства України.
5.9. За одну торгову сесію та лише протягом її тривання учасник електронних біржових
торгів може подати тільки одну зустрічну цінову пропозицію про готовність купівлі/продажу
щодо кожного окремого лоту (пакету лотів), виставленого на цю сесію.
5.10. БЕТС фіксує зобов’язання з укладання біржової угоди з тим учасником електронних
біржових торгів, чия пропозиція була лідируюча (найкраща за ціною для учасника торгів, що
виступає замовником у біржовій угоді, чи єдина) на момент завершення торгової сесії.
5.11. Учасник електронних біржових торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з
недостатньою надійністю доступу до БЕТС по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і
негарантованої пропускної здатності каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).
5.12. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника
електронних біржових торгів через розрив зв'язку між автоматизованим робочим місцем
цього учасника та відповідним сервером, що використовує Біржа.
5.13. У разі технічного збою у БЕТС учасник електронних біржових торгів інформує про це
наявними засобами зв’язку (телефонним, факсимільним зв’язком, електронною поштою
тощо) адміністратора БЕТС.
5.14. У випадку, якщо в ході електронних біржових торгів в учасника цих торгів припинився
доступ в БЕТС, всі його пропозиції, подані раніше, зберігаються.
5.15. У випадку технічного збою в БЕТС оголошується технічна перерва в біржових торгах.
При оголошенні технічної перерви адміністратор БЕТС здійснює перевірку цілісності даних
про торги в БЕТС та оцінює можливість подальшого проведення цих торгів.
5.16. Якщо протягом технічної перерви, що оголошена внаслідок технічного збою БЕТС,
робота БЕТС може бути поновлена, то торги поновлюються після закінчення технічної
перерви. Після поновлення торгів учасники торгів повторно виконують процедури для
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авторизації у БЕТС.
5.17. Протягом технічної перерви, що оголошена внаслідок технічного збою БЕТС, робота
БЕТС може бути поновлена. Якщо дані про укладені біржові угоди було повністю або
частково втрачено, за рішенням Біржового комітету торгову сесію може бути поновлено з
останньої збереженої точки відновлення даних в БЕТС. Лоти, за якими було укладено
біржові угоди, і дані по яких було втрачено, переторговуюся після відновлення торгової сесії
в БЕТС. Після поновлення торгів, учасники торгів повторно виконують процедури для
авторизації в БЕТС.
5.18. У разі поновлення біржових торгів, час їх закінчення повідомляється адміністратором
БЕТС через систему повідомлень БЕТС.
5.19. Якщо під час технічної перерви, що оголошена внаслідок технічного збою БЕТС,
працездатність БЕТС не може бути поновлена, то така ситуація за рішенням Біржового
комітету може бути визначена надзвичайною у відповідності до Правил Біржі.
5.20. У всіх випадках технічних збоїв БЕТС на письмовий запит учасника біржових торгів
Біржою надається довідка про технічний збій БЕТС.
6.

ПЕРІОД УКЛАДЕННЯ УГОД.

6.1. У періоді укладання угод в БЕТС формуються протоколи проведення електронних
біржових торгів, біржові угоди, біржові свідоцтва, рахунки на оплату комісійного та
реєстраційного збору, інші документи відповідної секції Біржі.
6.2. У періоді укладання угод по кожній біржовій угоді в БЕТС відображається інформація
щодо учасників електронних біржових торгів, що стали сторонами цієї біржової угоди
(Замовник та Виконавець (Постачальник), надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона).
Дана інформація доступна тільки для Сторін біржової угоди.
6.3. Після закінчення торгової сесії та визначення за її результатами учасників біржових
торгів Сторонами біржової угоди Біржа протягом того ж робочого дня формує та розсилає
цим учасникам через підсистему електронного документообігу БЕТС цю біржову угоду для
укладання (засвідчення) за допомогою ЕЦП кожної з сторін.
6.4. Кожна з Сторін біржової угоди зобов’язана засвідчити цю угоду власним ЕЦП та
належним чином подати на Біржу не пізніше 12-00 наступного за здійсненням відповідних
угод (проведенням відповідних торгів) робочого дня для її реєстрації.
6.5. Біржова угода, засвідчена ЕЦП її Сторін, набуває юридичної сили з моменту її
реєстрації на Біржі у вигляді відповідного біржового свідоцтва.
6.6. Біржові свідоцтва формуються (реєструються) Біржою за встановленою формою на
підставі укладених (поданих на реєстрацію) біржових угод не пізніше наступного за
здійсненням відповідних угод дня.
6.7. На підставі укладених між учасниками торгів біржових угод Біржа веде в електронній
формі зведений реєстр біржових угод та біржових свідоцтв з зазначенням присвоєних
реєстраційних номерів та дати (часу) проведення торгової сесії. Строк зберігання біржових
свідоцтв визначається чинним законодавством України.
6.8. Біржові свідоцтва, засвідчені ЕЦП Біржі, не пізніше наступного за реєстрацією
відповідної угоди робочого дня надсилаються Сторонам цієї угоди для подальшого
укладання відповідного біржового контакту.
6.9. Термін укладання біржового контракту Сторонами біржової угоди не може
перевищувати 10 (десять) робочих днів з моменту реєстрації Біржою цієї угоди.
6.10. Типові форми біржових контактів з урахуванням особливостей укладання та виконання
можуть встановлюватися Біржою.
6.11. Порушення без об'єктивних причин термінів укладання та подання для реєстрації
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(засвідчення ЕЦП) біржової угоди та/або біржового контракту є порушенням Правил Біржі
та підставою для притягнення порушника (порушників) до відповідальності згідно цих
Правил.
6.12. Інформування про результати електронних біржових торгів відбувається за
результатами проведення цих торгів. Біржа оприлюднює результати торгів шляхом їх
розміщення на офіційному сайті Біржі, зокрема, на підставі біржового бюлетеню результатів
торгів, та, додатково, іншими способами.
6.13. Особи, які отримали звіт про результати електронних біржових торгів, не мають права
оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу
Біржі.
6.14. Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами електронних біржових торгів, є
власністю Біржі. Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується Сторони або
Сторін біржової угоди, за винятком випадків надання такої інформації відповідно до вимог
чинного законодавства України.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.
7.1. Усі Сторони біржової угоди, що була зареєстрована на Біржі згідно вимог
законодавства України та цього Регламенту, протягом 3 (трьох) банківських днів сплачують
на рахунок Біржі реєстраційний збір згідно умов цієї угоди у розмірі, визначеному
відповідними внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною частиною Правил Біржі
або окремими рішеннями Біржового комітету з урахуванням вимог чинного законодавства
України, на основі рахунку на оплату реєстраційного збору, сформованого в БЕТС.
7.2. Кожен Виконавець (Постачальник), визначений в біржовій угоді, що була
зареєстрована на Біржі згідно вимог законодавства України та цього Регламенту, протягом 3
(трьох) банківських днів сплачують на рахунок Біржі комісійний збір згідно умов цієї угоди
у розмірі, визначеному відповідними внутрішніми документами Біржі, що є невід’ємною
частиною Правил) або окремими рішеннями Біржового комітету з урахуванням вимог
чинного законодавства України, на основі рахунку на оплату комісійного збору,
сформованого в БЕТС.
7.3. Днем виконання зобов'язань учасника електронних біржових торгів по оплаті
комісійного та/або реєстраційного збору вважається день зарахування відповідних коштів на
рахунок Біржі. Несплата або неповна сплата учасником електронних біржових торгів
комісійного та/або реєстраційного збору в установлений термін є підставою для застосування
санкцій у вигляді стягнення з такого учасника або його клієнта відповідного штрафу в
розмірі комісійного та/або реєстраційного збору. Якщо учасник електронних біржових торгів
не сплатив комісійний та/або реєстраційний збір протягом терміну, відведеного на оплату
цього збору (цих зборів), то вважається, що даний учасник торгів відмовився від сплати
цього збору (цих зборів). На наступний день після закінчення терміну сплати комісійного
та/або реєстраційного збору Біржа має право в безспірному порядку стягнути штраф за
відмову учасником електронних біржових торгів від сплати комісійного та/або
реєстраційного збору з особистого балансу цього учасника у БЕТС за рахунок коштів
гарантійного внеску та/або гарантованого залишку
такого учасника та обмежити
(призупинити) його доступ до індивідуального кабінету користувача БЕТС.
7.4. Зняття обмежень (поновлення) доступу учасника електронних біржових торгів до
індивідуального кабінету користувача БЕТС стає можливим після погашення заборгованості
по оплаті комісійного та/або реєстраційного збору та поновлення суми гарантованого
залишку.
7.5. Валютою гарантійного внеску, гарантійного залишку коштів та інших платежів Біржі
від учасника електронних біржових торгів є українська гривня. При внесенні гарантійного
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внеску, гарантійного залишку коштів та інших платежів Біржі учасника банківські витрати
несе учасник електронних біржових торгів.
7.6. Якщо до 17-00 робочого дня, який є наступним за датою, визначеною в біржовій угоді
відповідно до Правил Біржі як гранична для укладання біржового контракту, жодною з
Сторін біржової угоди не було надано на Біржу інформацію про невиконання іншою
Стороною умов біржової угоди, а саме підписання Сторонами, що визначені в біржовій
угоді, у визначений термін біржового контракту, то на 2 (другий) робочий день за датою,
визначеною в біржовій угоді як гранична для укладення біржового контракту, за
результатами проведення електронних біржових торгів Біржою послідовно здійснюються
наступні операції щодо гарантійного внеску учасників (якщо окремим рішенням Біржового
комітету не визначено інше):
 Біржа надає рахунок на сплату комісійного збору за участь у торгах;
 Після сплати комісійного збору учасником електронних біржових торгів (списання з
його особистого балансу у БЕТС) гарантійний внесок повертається учаснику за
листом-розпорядженням або залишається на рахунку Біржі для участі цього
учасника у наступних торгах.
7.7. Сума залишку гарантійного внеску, сплаченого учасником електронних біржових
торгів, повертається йому протягом 3 (трьох) банківських днів з дня виникнення підстави для
її повернення, а саме:
 письмова заява учасника про зняття гарантійного внеску;
 прийняття рішення Біржовим комітетом про застосування до учасника електронних
біржових торгів санкцій у виді позбавлення права брати участь у цих торгах, без
застосування штрафних санкцій;
 відхилення Біржою заявки на купівлю/продаж;
 визнання торгів такими, що не відбулися.
7.8. З моменту отримання Біржою письмової заяви учасника електронних біржових торгів
на повернення гарантійного внеску (оплату), такий гарантійний внесок не може служити
підставою для допуску цього учасника до інших біржових торгів.
7.9. Сума гарантійного внеску не повертається учаснику електронних біржових торгів, який
став переможцем торгів (Стороною біржової угоди), в тому числі й у разі, коли цей учасник
торгів відмовився від укладення (засвідчення ЕЦП) біржової угоди
7.10. У разі відмови учасника від укладання (засвідчення ЕЦП) біржової угоди та/або
укладення ним біржового контракту у визначений у біржовій угоді термін, сума внесеного
ним гарантійного внеску залишається на рахунку Біржі та розподіляється відповідно до
рішення Біржового комітету.
7.11. Кінцеві розрахунки здійснюються безпосередньо між Сторонами біржової угоди за
відповідним біржовим контрактом за межами Біржі.
7.12. Біржа не несе відповідальності за подальше виконання Сторонами біржової угоди своїх
зобов’язань, передбачених відповідним біржовим контрактом.
7.13. У випадку невиконання (неналежного виконання) своїх зобов'язань Сторонами
біржової угоди, суперечки вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного
законодавства України. У випадках, які не врегульовані умовами цього Регламенту, Сторони
біржової угоди керуються умовами біржового контракту та чинним законодавством України.
8.

СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ.

8.1. Результати електронних біржових торгів можуть бути частково або повністю визнані
недійсними і анульовані у односторонньому порядку, якщо це визначено окремими
рішеннями Біржового комітету або уповноваженим ним органом (особою) Біржі з
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врахуванням вимог чинного законодавства України по відповідних секціях.
8.2. Рішення Біржового комітету або іншого уповноваженого ним органу (особи) Біржі про
скасування результатів електронних біржових торгів є підставою для анулювання біржової
угоди.
8.3. У разі анулювання біржової угоди, Сторони не звільняються від сплати реєстраційного
та/або комісійного збору та інших обов’язкових платежів, передбачених документами Біржі,
якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету або уповноваженого ним органом
(особою) Біржі.
8.4. У випадку часткового або повного скасування результатів електронних біржових торгів
сума гарантійного внеску або залишку гарантійного внеску згідно анульованої біржової
угоди повертається або не повертається (розподіляється) відповідно до рішення Біржового
комітету або уповноваженого ним органу (особи) Біржі.
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