Специфікації форвардних контрактів:
CP – Contract Price – Договірна ціна ,
CQ – Contract quantity – Договірний обсяг,
CV – Contract Value – Договірна вартість.
Гроші вперед
ВТП спот

Товар вперед

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Швид
кі
розра
хунки

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та інші
комерційні операції на ринку природного газу
між оптовими продавцями та оптовими
покупцями/постачальниками природного газу та
відносно якої Оператор газотранспортної
системи здійснює адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж один
робочий день з моменту отримання оплати
Продавцем і оригіналу акта приймання-передачі
природного газу за формою, опублікованою на
сайті Оператора ГТС.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації – не
пізніше ніж три робочі дні з моменту отримання
оплати Продавцем
До подачі номінації Оптовим продавцем, але не
пізніше ніж за п`ять календарних днів до
закінчення місяця постачання.

Вільна форма

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж [1]
робочий день з моменту отримання
оригіналу
акта
приймання-передачі
природного газу від Покупця.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше, ніж
1 робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації –
не пізніше ніж [три] робочі дні з моменту
отримання оригіналу акта прийманняпередачі природного газу
Один робочий день після отримання
підтвердження номінації.

Оплата проти поставки

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації –
не пізніше ніж три робочі дні з моменту
отримання оригіналу акта прийманняпередачі природного газу від Покупця
не пізніше, ніж один робочий день з моменту
укладення форвардного контракту в системі
ГББ

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського
дня, що передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку
постачання.

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці

Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та інші
комерційні операції на ринку природного газу
між оптовими продавцями та оптовими
покупцями/постачальниками природного газу та
відносно якої Оператор газотранспортної
системи здійснює адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж один
робочий день з моменту отримання оплати
Продавцем і оригіналу акта приймання-передачі
природного газу за формою, опублікованою на
сайті Оператора ГТС.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації – не
пізніше ніж шість робочих днів з моменту
отримання оплати Продавцем
До подачі номінації Оптовим продавцем, але не
пізніше ніж за п`ять календарних днів до
закінчення місяця, що передує місяцю
постачання.

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZGVTP-000000Z), на якій здійснюються торгові
та інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту отримання
оригіналу
акта
приймання-передачі
природного газу від Покупця.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації –
не пізніше ніж шість робочих днів з моменту
отримання оригіналу акта прийманняпередачі природного газу
Один робочий день після отримання
підтвердження номінації.

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського
дня, що передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку
постачання.

Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі номінації – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання підтвердженої номінації –
не пізніше ніж шість робочих днів з моменту
отримання оригіналу акта прийманняпередачі природного газу від Покупця
не пізніше, ніж один робочий день з моменту
укладення форвардного контракту в системі
ГББ

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

Подек
адні
розра
хунки

ПСГ

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZGVTP-000000Z), на якій здійснюються торгові
та інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Строк постачання
Місяць постачання [month]
Строк подачі акту приймання-передачі на
ВТП Покупцем продавцю і подачі
Продавцем номінації не раніше оплати, але:
- на 30 % Договірного обсягу – до 10 числа
місяця постачання;
- на наступні 30 % Договірного обсягу – до
20 числа місяця постачання,
- на наступні 30 % Договірного обсягу – до
30 числа місяця постачання.
Продавець зобов’язаний подати до АТ
«Укртрансгаз» акт-приймання передачі на
ВТП на решту 10 % Договірного обсягу,
який може бути скоригований Покупцем в
більшу або меншу сторону, до 10 числа
місяця, наступного за місяцем постачання.
Строк оплати
- 30 % Договірної вартості – не пізніше, ніж
за три робочі дні до початку місяця
постачання;
- наступні 30 % Договірної вартості – не
пізніше 7 числа місяця постачання;
- наступні 30 % Договірної вартості – не
пізніше 17 числа місяця постачання.
Решту 10 % Договірної вартості, або
Договірної
вартості
перерахованої
пропорційно
скоригованого
Покупцем
Договірного обсягу Покупець оплачує до 27
числа місяця постачання.
У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього
банківського дня, що передує обумовленому у Договорі строку
оплати або строку постачання

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна точка входу в газотранспортній
системі ПСГ АТ "УКРТРАНСГАЗ" (EIC-код
точки входу 56ZE-SSO-0000002) та виходу ПСГ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (EIC-код точки виходу
56ZG-SSO-000000D).
Місяць постачання [month]
Строк подачі акта приймання-передачі в АТ
«Укртрансгаз» – не пізніше, ніж два робочі дні з
моменту отримання оплати Продавцем і
оригіналу акта приймання-передачі природного
газу за формою, опублікованою на сайті
Оператора ГТС

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZGVTP-000000Z), на якій здійснюються торгові
та інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Строк постачання
Місяць постачання [month]
Строк подачі акту приймання-передачі на
ВТП Покупцем продавцю і подачі
Продавцем номінації
- на 30 % Договірного обсягу – не пізніше,
ніж за три робочі дні до початку місяця
постачання,
- на наступні 30 % Договірного обсягу – не
пізніше ніж до 7-го числа місяця постачання,
- на наступні 30 % Договірного обсягу – не
пізніше, ніж до 17 числа місяця постачання.
Продавець зобов’язаний подати до АТ
«Укртрансгаз» акт-приймання передачі на
ВТП на решту 10 % Договірного обсягу,
який може бути скоригований Покупцем в
більшу або меншу сторону, до 7 числа
місяця, наступного за місяцем постачання.
Строк оплати
- 30 % Договірної вартості – до 10 числа
місяця постачання;
- наступні 30 % Договірної вартості – до 20
числа місяця постачання;
- наступні 30 % Договірної вартості – до 30
числа місяця постачання.
Решту 10 % Договірної вартості, або
Договірної
вартості
перерахованої
пропорційно
скоригованого
Покупцем
Договірного обсягу Покупець оплачує до 10
числа місяця, наступного за місяцем
постачання.
У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього
банківського дня, що передує обумовленому у Договорі строку
оплати або строку постачання

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Не пізніше ніж два робочі дні після укладення
форвардного контракту в системі ГББ.

Строк оплати

Факт

Віртуальна точка входу в газотранспортній
системі ПСГ АТ "УКРТРАНСГАЗ" (EIC-код
точки входу 56ZE-SSO-0000002) та виходу
ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (EIC-код точки
виходу 56ZG-SSO-000000D).
Місяць постачання [month]
Строк подачі акта – не пізніше, ніж два
робочі дні з моменту отримання оригіналу
акта приймання-передачі природного газу
від Покупця.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Строк отримання погодженого акта – не
пізніше ніж один робочий день з моменту
отримання оригіналу акта прийманняпередачі природного газу
Два робочі дні після отримання погодженого
акта.

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського
дня, що передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку
постачання

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці

Пункт постачання

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та інші
комерційні операції на ринку природного газу

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна точка входу в газотранспортній
системі ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (EICкод точки входу 56ZE-SSO-0000002) та
виходу ПСГ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (EICкод точки виходу 56ZG-SSO-000000D).
Місяць постачання [month]
Строк подачі акта – не пізніше, ніж один
робочий день з моменту укладення
форвардного контракту в системі ГББ.
Не пізніше, ніж один робочий день з моменту
укладення форвардного контракту в системі
ГББ

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку

CP, CQ – визначається у виконаній Заявці
Пункт постачання

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку

Строк постачання

Строк оплати

між оптовими продавцями та оптовими
покупцями/постачальниками природного газу та
відносно якої Оператор газотранспортної
системи здійснює адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк
подачі
акту
приймання-передачі
природного газу Продавцем – не пізніше ніж
один робочий день з моменту отримання оплати
Продавцем і оригіналу акта приймання-передачі
природного газу за формою, опублікованою на
сайті Оператора ГТС
Строк отримання погодженого акту – не пізніше
ніж шість робочих днів з моменту отримання
оплати Продавцем
Не пізніше, ніж сьоме число місяця, наступного
за місяцем постачання

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання

Пункт постачання

Строк постачання

Строк оплати

Віртуальна торгова точка в газотранспортній
системі (EIC-код точки входу 56ZE-VTP0000000 та EIC-код точки виходу 56ZG-VTP000000Z), на якій здійснюються торгові та
інші комерційні операції на ринку
природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі акту приймання-передачі
природного газу Продавцем – не пізніше, ніж
один робочий день з моменту отримання
оригіналу
акта
приймання-передачі
природного газу від Покупця.
Строк надання акта приймання-передачі
природного газу Покупцем – не пізніше
сьомого числа місяця, наступного за місяцем
постачання.
Один робочий день після подачі акту
приймання-передачі в АТ «Укртрансгаз».

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений
Договором, припадає на небанківський день, відповідна оплата або
постачання повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського
дня, що передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку
постачання

Строк постачання

Строк оплати

природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі акту приймання-передачі газу
Продавцем до АТ «Укртрансгаз» – не
пізніше, ніж один робочий день з моменту
укладення форвардного контракту в системі
ГББ.
не пізніше, ніж один робочий день з моменту
укладення форвардного контракту в системі
ГББ

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання

Строк постачання

Строк оплати

природного газу між оптовими продавцями
та оптовими покупцями/постачальниками
природного газу та відносно якої Оператор
газотранспортної
системи
здійснює
адміністрування таких точок.
Місяць постачання [month]
Строк подачі акта приймання-передачі
природного газу – не пізніше, ніж один
робочий день з моменту укладення
форвардного контракту, але не раніше
отримання повідомлення від Біржі про
перерахування Гарантійного забезпечення
Продавцем.
Покупець
здійснює
перерахування
договірної вартості на рахунок Біржі в якості
Гарантійного забезпечення не пізніше, ніж на
наступний
робочий день з моменту
укладення форвардного контракту

У випадку, якщо день оплати або постачання, встановлений Договором,
припадає на небанківський день, відповідна оплата або постачання
повинні бути здійснені не пізніше останнього банківського дня, що
передує обумовленому у Договорі строку оплати або строку постачання.

