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Верифікація користувача в системі GBB
З чого почати?
Для початку використання GasBrokBot необхідно мати активне підключення до Інтернету, а також
встановлений додаток Viber на мобільному пристрої, ноутбуці, планшеті або ПК.
Як отримати посилання на GBB?
Варіант 1. Для переходу в бот з ПК або ноутбука користувач може використовувати посилання з
офіційного сайту компанії-розробника: https://www.ucclearing.com/gasbot/
Варіант 2.Користувач може запросити пряме посилання на GBB для свого мобільного телефону.
Для цього необхідно звернутися до Відділу Підтримки користувачів GBB:
Support Department GBB
Viber, дзвінки, смс
E-mail
Графік роботи

+380992861306
support@ucclearing.com
Пн-Пт 09:00 - 19:00

Що далі?
Користувач переходить за посиланням в Viber і починає процес верифікації в системі GBB. Для
цього необхідно пройти 5 простих етапів:
Етап 1:Ввести номер мобільного телефону
, який планується використовувати для роботи в GBB.
На вказаний номер прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження, який необхідно буде ввести в
діалоговому вікні чату.
Етап 2:Ввести адресу Електронної пошти
, яку планується використовувати для роботи в GBB
На вказану адресу прийде лист з кодом-підтвердження, який також необхідно вказати в
діалоговому вікні GBB. Надалі на цю адресу буде приходити звітність з системи GBB.
Етап 3:Ввести код ЄДРПОУкомпанії, яку він представляє. Система автоматично перевіряє
існування даного номеру та повідомляє користувачеві, чи правильний номер був введений.
Етап 4:На 4 етапі користувач отримує лист на пошту з проханням оплатити 10 грн. на рахунок
Платформи GasBrokBot, щоб підтвердити серйозність своїх намірів. У вкладенні до отриманого
листа буде прикладено рахунок на сплату 10 гривень, а також перелік документів, який необхідно
надати для проходження верифікації, ідентифікації та вивчення клієнта.
Етап 5:Останнім етапом з проходження верифікації є завантаження необхідних документів
компанії до GasBrokBot згідно переліку, який був направлений листом на електронну адресу
користувача разом с рахунком. Для цього необхідно завантажити скан копії документів для
попереднього ознайомлення за допомогою ГазБрокБоту або надіслаті за допомогою електроної
пошти а саме:
• статут, або опис

• виписка з ЄДРПОУ, або опис
• довідка про внесення ЮО до ЄДР
• свідоцтво про право сплати єдиного податку (за наявності), видана ДПІ
• витяг з реєстру платників ПДВ (за наявності)
• Паспорт та ідентифікаційний номер керівника
• Копії документу, що підтверджують повноваження УО, яка буде виконувати операції в GBB
• Паспорт та ідентифікаційний номер УО
• фін звітність за останній звітний період (року) з відміткою про вручення
• лист Укртрансгазу про присвоєння ЕІС коду
• довідка про відкриття рахунків в банку(ах)
• структура власності ЮО, яка підписана керівником ЮО
Після перевірки всіх даних, всіх документів, які були завантажені в бот, та проходження процедури
ідентифікації, верифікації та уточнення інформації про клієнта користувач отримує сповіщення про
те, що його верифіковано в системі і в нього є повний доступ до функціоналу бота, або ж він
отримує сповіщення про те, що тієї чи іншої інформації не вистачає (дана інформація також може
приходити на електронну адресу, яка була вказана при реєстрації).
Увага!
Тільки після заповнення всіх необхідних полів, Адміністратор зможе верифікувати Вас як нового
користувача GasBrokBot. У разі, якщо не буде вистачати тієї чи іншої інформації, користувачу
прийде повідомлення в діалоговому вікні з проханням відправити необхідні дані.
П
 о будь-яким питанням звертайтеся до служби підтримки GasBrokBot. Для цього
необхідно натиснути на іконку

У режимі чату оператор служби підтримки зможе відповісти на всі питання, а також допомогти з
труднощами, що виникли в процесі використання 
GasBrokBot.

Вітаємо! Верифікація пройдена!

Головне Меню GasBrokBot

Це головне Меню, за допомогою якого користувач
може переглянути всі заявки на покупку і продаж
активів, переглянути всі свої заявки і угоди,
переглянути всі пропозиції ринку, а також змінити
налаштування (телефон і пошта), змінити мову і
звернутися до відділу підтримки клієнтів.
Купить
Натиснувши на цю кнопку, користувач має
можливість переглянути всі заявки на продаж того
чи іншого активу.

Продать
Натиснувши на цю кнопку, користувач має
можливість переглянути всі заявки на покупку
того чи іншого активу.
Рынок
Натиснувши на цю кнопку, верифікований
користувач відкриває список всіх доступних йому
пропозицій в системі ГББ. У таблиці пропозицій
вказані види активів, а також пропозиції з того чи
іншого активу (НЕ верифікованим користувачам
така інформація недоступна)

Створення та публікація Заявок в GBB
Для початку переходимо у “Мои заявки
”
Підменю

➔ Новая заявка- створити заявку на покупку /
продаж активу.
➔ Скрыть- означає зняти всі (0) ордери з публікації,
тим самим перемістити їх з розділу
«Опубліковані» в розділ «Приховані». Дані ордери
не будуть бачити інші користувачі, але будуть
доступні для перегляду автору, а також
публікації їх в майбутньому з можливістю
редагування ціни або обсягу.
➔ Удалить- означає видалити всі ордери
користувача з ринку, після чого вони не
будуть видні ні автору, ні іншим користувачам.
Дані ордери стануть недоступними для
публікації в майбутньому.
➔ Назад- повернутися в головне меню без
будь-яких інших дій.
Як створити заявку?
Для створення нової заявки
потрібно перейти до “Новая
заявка”. Далі обрати актив:
“ВТП спот”,“ВТП след месяц”,
“ПХГ”, “Факт”.Далі - Купитьабо
Продать
. Після чого
вказуємо(вписуємо) об’єм (в
ткм - тисяча кубічного
метра), ціну (в гривнях з
ПДВ за 1 ткм). Обираємо
спосіб розрахунку:
“Свободная форма”,
“Деньги вперед”, “
 Товар
вперед”.
Користувач може натиснути
кнопку “Сохранить”, щоб

повернутися до створення заявки пізніше.

Заявка знаходиться у статусі “Скрытые заявки
”
одразу після створення її та не може метчитися з
заявками інших користувачів. Користувач
перевіряє введені дані та корегує заявку(якщо
необхідно). Щоб опублікувати заявку, потрібно
натиснути “Опубликовать”.
Опубликовать с timelimit- публікація заявки з
можливістю зняття заявки з ринку в зазначений
час, вказаний після натискання кнопки.
FOK- заявки типу «Fill or kill» чи «Виконати або
анулювати» дуже широко розповсюджені серед
гравців біржового ринку. Їх сутність полягає у
виставленні чітких критеріїв у заявці на купівлю
чи продаж певного активу, в разі невиконання яких
заявка анулюється автоматично.
Увага!У 19:00 відбувається закриття Торгової сесії
та усі Опубліковані заявкипереходять у статус
“Скрытая заявка”. Для проведення торгів,
користувач повинен публікувати свої заявки
кожного дня.

Типи заявок:
Опубликованная заявка- заявка, в якій вказані всі
необхідні дані, після введення яких користувач
натискає кнопку «Опубликовать заявку».
Опублікована заявка доступна для метчінг, видно
іншим користувачам і може бути прихована або
видалена автором.
Скрытая заявка- Неопублікована заявка,
недоступна для метчінг, хоч іншим користувачам,
доступна для публікації і редагування вступних
даних (ціна, обсяг).
Черновик- незавершена заявка (не вказано обсяг,
ціна або заявка не опублікована), недоступна для
метчінг до моменту публікації і зміни її статусу на
«Опублікована заявка»

Укладення угод в системі GBB
Після розміщення заявки наша система шукає
зустрічну заявку у відношенні з заданими
параметрами. Якщо зустрічна заявка не була
знайдена, то Ваша заявка становиться в чергу на
метчінг. Як тільки зустрічна заявка знайдена, то
контрагенти отримають повідомлення про це та
перейдуть в меню укладання угоди.

Меню укладання угоди

Подтвердить сделку- підтвердження угоди із
заданими параметрами (ціна та об’єм). Угода
рахується укладеною у випадку, коли дві Сторони
підтвердили угоду.
Изм. парам.

➢ Объём - змінити об’єм угоди.
➢ Метод расчета - змінити метод розрахунку.
Увага!Змінити параметри об’єму або метод
розрахунку лише 1 раз на угоду!
Час с контрагентом- діалог між контрагентами для
обговорення ключових моментів поставки,
транспортування та інших деталей.
История чата- повна історія діалога між
контрагентами доступна для перегляду.
Отклонить сделку- відхилення угоди із заданими
параметрами (ціна та об’єм). Коли угода відхилена,
то дві сторони потрапляють у Mute List і система не
об’єднує заявки цим Сторін в угоду

автоматично.
Отклонить подтверждение- Можливість відізвати
підтвердження по заявці до того, як Сторона 2
підтвердила угоду. Після того, як Сторона 1
відізвала своє рішення по угоді, Стороні 2 дається 10
хвилин для прийняття рішення. Заявки
автоматично публікуються по закінченню 10 хвилин.
Для перегляду своїх угод, треба перейти до “Мои
сделки” з Основного меню.

Активные сделки - угода(и), які очікують рішення
однієї або кожної Сторони.
Усі активні угоди відміняються автоматично після
закінчення робочої сесії, о 19:00 по Києву!
Подтвержденные сделки– угоди, які були
підтверджені обома сторонами. Натиснувши на цю
кнопку, користувач відкриває список усіх своїх
угод зі статусом «Підтверджена угода».
Отклоненные сделки– угоди, що були відхилені хоча
б однієї зі сторін. Натиснувши на цю кнопку,
користувач відкриває список усіх своїх угод зі
статусом «Відхилена угода».
Домой– повернутися в головне меню без будь-яких
інших дій.

Види активів в ГББ:
• ВТП Спот
• ВТП Следующий месяц
• ПХГ
• Факт

Додатковий функціонал:
Торгівля вручну - функція, яка

дозволяю звертатися напряму до контрагенту з
найкращою зустрічною заявкою та заключати
угоду по ціні контрагента на обраний об'єм.
Доступ к торгам - вибираємо контракт - купівля або
продаж - обираємо зустрічну заявку

Mute List - якщо Сторона 2 знаходиться у Сторони 1 в “Mute
List”, то це означає, що автоматичний метчінг заявок
між цими сторонами відбуватися не буде.
Тривалість перебування в “Mute List” становить 1
годину.. Сторони автоматично потрапляють в Mute List
після відхилення угоди однією із Сторін.

Налаштування

Номер телефона- Користувач може змінити
контактний номер телефону.
Е-mail- Користувач може змінити контактну
електронну адресу, на який будуть приходити
звітні документи.
Метод расчета для продажи- Користувач може
задати за замовчуванням метод оплати для заявок
з продажу (вільна форма, гроші вперед, товар
вперед).
Метода расчета для покупки- Користувач може
задати за замовчуванням метод оплати для заявок
з купівлі (вільна форма, гроші вперед, товар вперед).
Подписка на новости:
●

●

●

Контракт - нотифікація про нові заявки іншими
контрагентами.
Диапазон -інформація в якому діапазоні ціни (число) від кращої заявки
користувача показувати повідомлення про зустрічні заявки.
Скрывать мои цены - приховує вказану ціну заявки при публікації.

●

Выключить - відписатися від новин.

У користувача є можливість змінити мову меню ГББ.
Доступні мови:
- Російська
- Англійська
- Українська (в процесі запуску)
Поддержка
У випадку виникнення питань по заключенню угод,
завжди можна зв’язатися з Службою підтримки за
допомогою іконки “Помощь”!

