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на Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ»
електронних біржових торгів свопами
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м. Київ
Цей Регламент (надалі – «Регламент» або «Умови користування») є договором приєднання Вами
(далі - "Користувач"), Товарною Біржею «Центральний Товарний Контрагент» та Юсікліринг Лімітед
(надалі – «ГББ»), що стосується використання публічного чату Viber “ГазБрокБот”, будь-яких послуг,
продуктів та контенту, наданих ГББ.
Термін "ГББ", що використовується в даних Загальних положення та умовах користування
ГазБрокБот (Договір-оферта) (надалі – «Умови користування»), відноситься до Товарної Біржі
«Центральний Товарний Контрагент» та компанії Юсікліринг Лімітед, включаючи, але не
обмежуючись, їх власниками, директорами, інвесторами, працівниками, афілійованими чи іншими
пов’язаними особами, якщо інше не передбачено цим документом.
Ці Умови користування містять важливі пункти, які Користувач повинен враховувати, коли приймає
рішення щодо користування ГББ і послугами, продуктами та контентом ГББ. Будь ласка, уважно
ознайомтеся з цими Умовами користування, перш ніж погодитися з ними.
Користувач несе повну відповідальність за тлумачення та дотримання будь-яких законів,
розпоряджень та правил своєї конкретної юрисдикції, які можуть бути застосовані до Користувача у
зв'язку із використанням будь-яких послуг, продуктів та контенту ГББ.
Ці Умови користування включають в себе Політику конфіденційності, а також всі інші правила та
положення, опубліковані на Сайті ГББ. Тому, прийнявши ці Умови користування, Користувач
погоджується і приймає всі правила, опубліковані на Сайті.
Ці Умови користування розроблені Товарною біржею «Центральний товарний контрагента» та
компанією Юсікліринг Лімітед та затверджуються ГББ спільно.
У разі наявності розбіжностей між англійським та українським текстами цих Умов користування,
англійський текст превалює.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПРИЙМАЄ ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ, КОРИСТУВАЧ НЕ
ОТРИМУЄ ДОСТУП ДО ЦЬОГО ПУБЛІЧНОГО ЧАТУ VIBER ТА НЕ ПОВИНЕН КОРИСТУВАТИСЯ БУДЬЯКИМИ ПОСЛУГАМИ, ПРОДУКТАМИ ТА КОНТЕНТОМ ГББ.
Регламент організації та проведення на Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» електронних біржових
торгів свопами від 03.02.2020. V. 1.0.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Глосарій
1.1.1. Біржові торги (торги) – біржові торги Базовим активом, свопами та форвардними
контрактами (деривативами) на передачу Базового активу у вигляді безперервного
двостороннього аукціону в системі електронних торгів «ГазБрокБот» (або «ГББ») на умовах
і в порядку, визначеному Правилами та цим Регламентом. Біржові торги є анонімними.
1.1.2. Випадок невиконання зобов’язань – порушення, несвоєчасне, неповне, неналежне
виконання або часткове невиконання зобов’язань Учасниками Біржових торгів
Гарантованих зобов’язань.
1.1.3. Договір щодо організації та проведення Біржових торгів – змішаний договір, що
укладається між Біржою та Учасниками Біржових торгів, що врегульовує їх права та
обов’язки щодо організації, проведення та участі в Біржових торгах та який складається з
Правил, даного Регламенту з усіма додатками, Заяви на акредитацію, нормативних
положень Біржі та інших документів, зокрема, заявок, поданими учасниками в ГББ. Усі
Учасники Біржових торгів укладають договір щодо організації та проведення Біржових
торгів шляхом приєднання до його умов (договір приєднання відповідно до ст. 634
Цивільного кодексу України), а саме шляхом подання Заяви на акредитацію. Моментом
укладення Договору щодо організації та проведення Біржових торгів є акцепт Біржою
Заяви на акредитацію шляхом надсилання повідомлення в системі «ГББ»: «[НАЗВА
КОМПАНІЇ] успішно акредитована».
1.1.4. Умови торгів – перелік необхідної інформації по формі, що викладена в Додатку № 1 до
цього Регламенту щодо певної серії спопа, Форвардного контракту, іншого Інструменту,
яка публікується на Офіційному сайті Біржі в Розділі «Умови участі в торгах Базовим
активом, свопами та Форвардними контрактами на поставку природного газу», є
невід’ємною частиною цього Регламенту та обов’язкова до виконання всіма Учасниками.
1.1.5. Правила – Правила біржової торгівлі (із наступними змінами і доповненнями), затверджені
рішенням Загальних зборів Біржі, викладеному в Протоколі № 2 від 02.04.2018 р..
1.1.6. ГазБрокБот (або ГББ) – публічний чат Вайбер, що функціонує як система електронних
торгів, і представляє собою сукупність обчислювальних засобів, програмного
забезпечення, баз даних, телекомунікаційних засобів та іншого обладнання, що
забезпечують можливість укладання договорів, підтримання, зберігання, обробки та
розкриття інформації, необхідної для укладання договорів в процесі участі в онлайн-торгах
з персональних комп’ютерів представників Учасників біржових торгів або мобільних
пристроїв з доступом до мережі Інтернет.
1.1.7. Гарантійний внесок - грошові засоби Учасників, що є забезпеченням наступних
зобов’язань Учасників, але не виключно:
(1) підписати Договір купівлі-продажу за результатами торгів,
(2) поставити Товар в кількості, якості і строки, відповідно до укладеного(их) Біржового(их)
контракту(ів),
(3) оплатити товар, майно, базовий актив відповідно до укладеного(их) Біржового(их)
контракту(ів),
(4) оплатити комісійний збір Біржі відповідно до цих Правил та інших Нормативних положень
Біржі,
(5) будь-яке інше зобов’язання Учасника(ів) перед Біржею та іншими учасниками біржових
торгів (надалі – «Гарантовані зобо’язання»),
та перераховуються Учасниками на рахунок Біржі. Право власності на Гарантійний внесок
залишається за Учасниками до моменту настання Випадку невиконання зобов’язань або
перерахування його відповідним Учасникам в якості передоплати/оплати по Біржовому
контракту.
1.1.8. Офіційний сайт Біржі (надалі – «Офіційний сайт» – сайт www.ucclearing.com).
1.1.9. Базовий актив – природний газ, як визначається у відповідному «Підтвердженні».
1.1.10. Обліковий запис - це акаунт, зареєстрований користувачем в Платформі ГББ.
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1.1.11. Покупець - користувач, який подає Заявку на укладення Інструменту/ Контракту в якості
Покупця або на придбання Інструменту через Платформу.
1.1.12. Комісія - плата, що стягується від імені будь-якої третьої сторони (наприклад, банку,
небанківської фінансової установи, постачальника послуг платіжного обслуговування
тощо).
1.1.13. Депозит - транзакція, яка передбачає переказ коштів на банківський рахунок ГББ як заставу
та відображається в Обліковому записі Користувача.
1.1.14. Гроші - валюта, випущена урядом, яка визначається як законний платіжний засіб у країні її
видачі урядовим указом, розпорядженням чи законом.
1.1.15. Заявка – означає волевиявлення (пропозицію) Користувача про укладення
Інструменту/Контракту на купівлю або продаж на певних умовах.
1.1.16. Платформа - це програмне середовище, створене компанією ГББ на основі Viber,
включаючи, але не обмежуючись Публічним чатом Viber, який дозволяє торгувати
Інструментами та укладати Контракти.
1.1.17. Продавець - Користувач, який подає Заявку на укладення Інструменту/Контракту в якості
Продавця або на продаж Інструментів через Платформу.
1.1.18. Послуги - всі та будь-які послуги, що надаються ГББ.
1.1.19. Сайт ГББ - www.ucclearing.com.
1.1.20. Угода - означає домовленість в платформі ГББ або поза нею з обміном документами в
стандартному друговваному вигляді між Покупцем та Продавцем за певною ціною та
обсягом для визначеного Інструменту або Контракту, починається з моменту, коли
виявлено зустрічні заявки. Угода може бути Активною, Відхиленою та Підтвердженою.
Підтверджена Угода розглядається як Транзакція відповідно до цих Умов користування.
1.1.21. Транзакційний збір (при наданні послуг нерезидентам, якщо інше не зазначено в тарифах
в Умовах торгівлі):
плата, яку кожна сторона підтвердженої Транзакції повинна сплатити ГББ в термін і в сумі,
визначеної в рахунку-інвойсі після кожного підтвердження Транзакції та охоплює дві
частини:
-

Ліцензійна плата - це плата за користування Платформою ГББ;
Біржовий збір - це плата за надання біржових послуг. Транзакційний збір розраховується для
кожної підтвердженої угоди відповідно до Тарифної сітки;
Для резидентів України:

1.1.22. Комісійний збір (при наданні послуг резидентам, якщо інше не зазначено в тарифах в
Умовах торгівлі) - це плата за надання біржових послуг. Комісійний збір розраховується
для кожної підтвердженої угоди відповідно до Тарифів, викладених в Умовах торгівлі,
що є додатком до даного Регламенту;
1.1.23. Ціна Транзакції – числове значення, по якому укладено Транзакцію на Платформі ГББ,
тобто підтверджено Угоду Сторонами на Платформі ГББ. Ціна визначається в українських
гривнях.
1.1.24. Транзакція (або Підтверджена Угода): означає підтверджену угоду між Покупцем та
Продавцем за певною ціною та обсягом для зазначеного Інструменту/Контракту або
ф’ючерсу, щодо якого здійснено успіщний кліринг. У випадку укладення угоди на
Інструмент,
Транзакцією
передбачено
наступні
варіанти
розрахунків:
(1) Продавець зобов'язаний сплачувати Покупцеві різницю між Індексованою ціною та
Ціною Транзакції, якщо цей результат є позитивним, або
(2) Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю різницю між Індексованою ціною та
Ціною Транзакції, якщо цей результат є негативним.
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Покупець і продавець несуть повну відповідальність за здійснення платежів відповідно
до умов використання торгових інструментів.
1.1.24. Індексована ціна або Плаваюча ціна – середньозважена ціна, розрахована як середнє
значення середніх цін за даними Thomson Reuters Agriculture, S&P Platts, ICIS за відповідний місяць
відповідного Інструменту та визначається в «Підтвердженні».
1.1.25. Користувач - це юридична особа в особі представника, що користується Послугами від імені
та за рахунок такого суб'єкта, погоджується дотримуватися Умов використання та є власником
Облікового запису.
1.1.26. Інструмент – дериватив (своп), який є позабіржовою угодою між двома сторонами
(продавцем і покупцем), що укладається шляхом співпадіння поданих протилежних заявок на
купівлю і продаж на Платформі ГББ по ціні, обсягу та періоду, та наступним його підтвердженням
сторонами. Усі інші умови такої угоди передбачені в Генеральній угоді (або «Основний договір»)
(Додаток 4) та не можуть бути змінені Сторонами. Інструменти ідентифікуються за скороченим
найменуванням індексів на Платформі ГББ та стандартними документами на сайті
www.ucclearing.com.
1.1.27. Додаткова угода – документ, який Сторони Інструменту використовують для внесення змін
до Генеральної угоди (Основного Договору). Додаткова угода є невід’ємною частиною Генеральної
угоди (Основного Договору).
1.1.28 Генеральна угода (або Основний договір) - 2002 ISDA Master Agreement.
1.1.29. Угода про кредитну підтримку (CSA)– документ, який забезпечує кредитний захист,
визначаючи правила, що регулюють взаємне розміщення гарантійного забезпечення. CSA є
невід’ємною частиною Генеральної угоди (Основного Договору).
1.1.30. Коротка позиція – сукупність Транзакцій, виконаних Користувачем в якості Продавця.
Очікування трейдера полягає в тому, що ціна знизиться, тобто ціна продажу вище, ніж розрахункова
ціна.
1.1.31. Довга позиція – сукупність Транзакцій, виконаних Користувачем в якості Покупця. Очікування
трейдера полягає в тому, що ціна зросте, тобто ціна покупки менша за індексовану.

1.2. Даний Регламент є невід'ємною частиною Договору щодо організації та проведення Біржових
торгів.
1.3. Регламент або Умови користування - Регламент організації та проведення на Товарній біржі
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» електронних биржових торгів свопами від 03 лютого
2020 року.
1.4. Регламент встановлює особливості підготовки до проведення біржових торгів свопами у
вигляді безперервного двостороннього аукціону в системі електронних торгів (далі – «ГББ»), їх
проведення, порядок і умови участі в них, оформлення результатів та порядок виконання
біржових угод.
1.5. Даний Регламент повністю визнається Учасниками торгів, і є обов'язковим для виконання.
1.6. Порушення цього Регламенту учасниками торгів несе за собою відповідальність, передбачену
Правилами біржової торгівлі, Регламентом, іншими нормативними документи Біржі та чинним
законодавством України.
1.7. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам торгів рівні можливості з
укладання угод, а також інформування про результати торгів.
1.8. Терміни, що використовуються в даному Регламенті вживаються у значенні, встановленому
Правилами біржової торгівлі. Терміни, які не визначені Правилами біржової торгівлі,
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використовуються згідно їх офіційного тлумачення, встановленого чинним законодавством
України.
2. ПРЕДМЕТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
2.1. Предметом Біржових торгів є укладення розрахункових свопів без поставки базового активу в
порядку та на умовах, визначених Регламентом.
2.2. До свопів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на
основі вільного волевиявлення.
2.3. Своп (дериватив), який укладається на умовах і в порядку, визначених цим Регламентом, являє
собою двосторонню цивільно-правову угода про здійснення обміну потоками платежів
(безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового
активу, в тому числі процентних ставок, в межах суми, визначеної договором на конкретну дату
платежів (дату проведення розрахунків) протягом дії контракту; умови свопа визначаються в
Підтвердженні.
2.4. Підтвердження – документ, що підтверджує укладення свопа, Стандартна форма свопа
міститься в додатку № 3 до цього Регламенту.
2.5. Біржа приймає на себе зобов’язання організувати та провести Біржові торги у вигляді
безперервного двостороннього аукціону між Учасниками Біржових торгів. Учасники біржових
торгів, що уклали свопи зобов’язані сплатити Біржі Комісійний збір, в порядку та розмірах,
визначених цим Регламентом.
2.6. Член біржі – компанія Ucclearing Limited дозволяє всім Користувачам Платформи укладати
Інструменти/Контракти та торгувати Інструментами з іншими Користувачами. ГББ надає
авторизованим та підтвердженим Користувачам обмежену, невиключну, відкличну ліцензію на
використання Платформи ГББ, як описано далі, і Користувач повинен дотримуватися цих Умов
користування та всіх правил ГББ, включених до цих Умов користування.
2.7. Користувач визнає та погоджується з тим, що при здійсненні Угод він торгує з іншими
Користувачами і що ГББ діє тільки як посередник у таких транзакціях, а не як контрагент в
угодах.
2.8. Для нерезидентів України Ucclearing Limited (Юсікліринг Лімітед) є Агентом Товарної Біржі
«Центральний Товарний Контрагент» (надалі – «Біржа») та Операційним агентом для кожного
Користувача. Окрім того, Юсікліринг Лімітед є також непостійним членом Біржі та приймає
Транзакційний збір, в тому числі частину, що належить Біржі, за кожну укладену на Платформі
угоду.
2.9. Біржа надає кожному з Користувачів, що є нерезидентами України, біржові послуги через
Операційного агента.
2.10. Операційний Агент, який є орендодавцем, який є постійним членом Біржі, зобов'язується
надати Користувачу як орендарю брокерське місце для використання орендарем відповідно
до положень цих Умов використання, Суборендар приймає на брокерське місце для
використання та сплачує за це оренду плату, визначену Тарифною сіткою, у спосіб та на умовах,
передбачених цими Умовами користування.
2.11. Брокерське місце являє собою майнове право брати участь в Біржових торгах та укладати
угоди на Біржі за умови виконання вимог Правил біржової торгівлі, цих Умов користування,
інших нормативних положень Біржі.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
3.1. Усі бажаючі прийняти участь в торгах в якості Продавця і Покупця зобов’язані пройти
акредитацію на Біржі відповідно до Правил біржової торгівлі з урахуванням особливостей,
визначених цим Регламентом.
3.2. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір взяти участь в Біржових торгах (надалі
«Потенційний учасник біржових торгів» або «Потенційний учасник»), в особі уповноваженого
представника повинен мати активний обліковий запис в системі «Вайбер» (Viber) на
персональному комп’ютері або мобільному пристрої.
3.3. Для проходження верифікації в ГББ Потенційний учасник повинен:
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3.3.1. доєднатися до публічного чату вайбер «Gas Market»;
3.3.2. зазначити в ГББ свій мобільний контактний номер телефону. На цей номер телефону
надійде числовий одноразовий ідентифікатор для верифікації номеру телефону;
3.3.3. ввести одноразовий ідентифікатор з телефону в ГББ (у разі коректного зазначення
одноразового ідентифікатора, номер телефону вважається верифікованим);
3.3.4. зазначити в ГББ свою контактну електронну пошту. На цю електронну пошту надійде
числовий одноразовий ідентифікатор для верифікації електронної пошти;
3.3.5. ввести одноразовий ідентифікатор з електронної пошти в ГББ (у разі коректного
зазначення
одноразового
ідентифікатора,
електронна
пошта
вважається
верифікованою);
3.3.6. зазначити свій код ЄДРПОУ в ГББ, після чого ГББ автоматично сформує рахунок на оплату
послуг з верифікації згідно з Умовами торгів (додаток 1 до цього Регламенту) та надішле
в ГББ та на підтверджену електронну пошту;
3.3.7. оплатити послугу з верифікації згідно з отриманим рахунком;
3.3.8. надіслати наступні документи в платформі ГББ, засобами телекомунікаційного зв’язку
загального користування, кур’єрською доставкою, поштою або нарочно:

копію паспорту керівника,

копію ІПН керівника,

копію паспорту представника, якщо договори в ГББ буде укладати інша особа,

копію ІПН представника,

копію наказу на призначення керівника,

копію протоколу про призначення керівника

копію наказу про призначення представника /довіренність,

копію статуту,

копію довідки про відкриття рахунків в банку(ах),

структуру власності юридичної особи,

копія листа Укртрансгазу про присвоєння ЕІС коду
3.4. ГББ надсилає Потенційному учаснику проекти наступних документів для підписання в
платформі ГББ, засобами телекомунікаційного зв’язку загального користування, кур’єрською
доставкою, поштою або нарочно:
 Заява на акредитацію,
 Опитувальник,
 Договір оренди брокерського місця,
 Акт приймання-передачі брокерського місця,
 Рахунок на оплату брокерського місця.
3.5. Потенційний учасник зобов’язаний перевірити проекти документів, отримані відповідно до п.
3.4. цього Регламенту, підписати документи та надіслати відскановані, підписані зі свої сторони
на емейл gas@ucclearing.com або в ГББ.
3.6. Біржа перевіряє коректність наданих документів відповідно до п. 3.5. цього Регламенту та має
право вимагати від Клієнта подання (у випадку необхідності) додаткових документів та
проводити консультації та зустрічі з представниками Клієнта. У випадку наявності сумнівів щодо
репутації Користувача або негативної інформації про виконання договірних зобов’язань
користувачем, ГББ виключно на свій погляд може встановити мінімальний розмір гарантійного
забезпечення для такого Користувача, що буде необхідною умовою для допуску такого
користувача до Послуг ГББ та укладення Інструментів/Контрактів в ГББ без обгрунтування
причин такої вимоги ГББ як під час проходження процедури верифікації, так і в будь який час
після неї.
3.7. Біржа має право не допустити Учасника до Біржових торгів, якщо він не виконав принаймні
одну з вимог, що є необхідною умовою проходження акредитації або допуску до Біржових
торгів, подав документи, які викликають сумнів щодо їх достовірності або містять недостовірну
інформацію.
3.8. Біржа приймає рішення про допуск Клієнта в якості Учасника в порядку і строки, передбачені
Правилами біржової торгівлі, цим Регламентом та іншими нормативними положеннями Біржі.
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У разі успішно пройденої ідентифікації та верифікації, учасник отримує повідомлення від
Системи ГББ «Адміністратор верифікував Ваш акаунт, тепер Ви можете користуватися
Ботом». Після цього Учаснику надається можливість подавати заявки в ГББ.
3.9. Учасник зобов'язаний забезпечувати актуальність, достовірність і повноту документів, що
надаються на Біржу в цілях його ідентифікації, а також своєчасне надавати зміни і доповнення
в такі документи. Учасник зобов’язаний:
3.9.1. Протягом одного робочого дня письмово інформувати Біржу про будь-які зміни в списку
уповноважених представників Учасника
3.9.2. Протягом трьох робочих днів письмово повідомляти Біржу про будь-які зміни даних,
зазначених у документах, що подавалися Учасником для набуття статусу члена Біржі, а
також про:


зміну найменування, місцезнаходження чи банківських реквізитів (з доданням копій
документів, які підтверджують зміну даних);



накладені органами державної влади, судом санкції за господарські правопорушення;



арешт банківських рахунків із зазначенням причини арешту, хто його здійснив та на який
термін, а також дату зняття арешту;



прийняте у судовому порядку рішення про визнання Учасника банкрутом;



зміни в складі керівних посадових осіб;



припинення діяльності шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу
Учасника (з доданням копії відповідного рішення);

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
4.1. Біржові торги проводяться, якщо акредитовано не менше двох Учасників.
4.2. З метою належної організації торгів, Біржа встановлює час початку торгів. Торгові дні
встановлюються Біржею з урахуванням вимог законодавства, що регулює порядок роботи
Біржі.
4.3. Біржа забезпечує організацію та проведення торгів, реєструє біржові контракти, визначає
умови і порядок виконання укладених біржових контрактів.
4.4. Торговий день починається о 10:00:00 та закінчується о 19:00:00, якщо інше не визначено
Біржею.
4.5. Свопи на Біржових торгах укладаються на підставі Заявок.
4.6. Заявка є офертою (пропозицією) Учасника:
укласти своп, адресованою усім Учасникам біржових торгів, які пройшли акредитацію, яку
будь-який Учасник має право прийняти у будь-який час до моменту скасування цієї заявки
самим Учасником, який подав заявку. Поданням заявки Учасник заявляє та зобов’язується з
моменту її подання у разі співпадіння зі зустрічною заявкою придбати або продати, в
залежності від направленості заявки, Базовий актив в Учасника або Учаснику, із чиєю заявкою
співпала заявка першого учасника, за ціною не більше (якщо заявка на купівлю), або не менше
(якщо заявка на продаж) значення, що вказане в його заявці, яка зареєстрована Біржою в ГББ,
на Умовах поставки та Умовах оплати відповідно до Стандартної форми Підтвердження.
4.7. Ціна та кількість базового активу зазначається учасником в заявці в ГББ.
4.8. Дві Заявки на укладання свопа вважаються зустрічними, а одна з них зустрічною по відношенню
до іншої, якщо одночасно виконуються наступні умови:
 одна із Заявок є Заявкою на купівлю, а інша - Заявкою на продаж;
 вказані Заявки подані на Стандартну форму Підтвердження («Умови поставки/Умови
оплати»);
 ціна в Заявці на купівлю перевищує або дорівнює ціні в Заявці на продаж.
4.9. Учасники Біржових торгів подають Заявки з використанням ГГБ.
4.10. Біржа негайно реєструє подану Учасником Біржових торгів Заявку в Реєстрі Заявок, за
винятком наступних випадків:
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 припинений доступ Учасника біржових торгів до Біржових торгів;
 Заявка подана з порушенням вимог до змісту Заявки, встановлених цим Регламентом;
 Заявка подана в період призупинення Торгів.
4.11. Заявка вважається поданою з моменту її реєстрації в Реєстрі Заявок.
4.12. Зареєстрована Біржею Заявка Учасника біржових торгів є згодою цього Учасника біржових
торгів укласти і виконати свопи, форвардні контракти, інші Інструменти відповідно до цього
Регламенту та Правил біржової торгівлі.
4.13. Біржа формує і веде Реєстр Заявок.
4.14. Учасники торгів отримують можливість доступу до переліку усіх опублікованих та
прихованих заявок.
4.15. Учасник може подати заявку двома способами:
a) натисканням кнопки «купити» або «продати» та обрати будь-яку пропозицію, що вже існує
на ринку та опублікована в ГББ (Заявка іншого учасника) – «опублікувати», або
b) натисканням кнопки «мої заявки» - «створити заявку», обрати базис поставки,
направленість, обсяг, ціну та спосіб оплати, «опублікувати».
4.16. Опублікована заявка набуває статусу оферти.
4.17. Якщо знайдена зустрічна Заявка, то Учасники біржових торгів, заявки яких співпали,
інформуються про це системою ГББ або представником Біржі будь-якими прийнятними
засобами зв’язку та Учасник біржових торгів дізнається про іншу сторону свопа.
4.18. Учасник після отримання відповідного повідомлення про істотні умови і іншу сторону свопа,
може обрати один з наступних варіантів дій:
 підтвердити укладення свопа протягом 15 хв від моменту співпадіння заявок;
 відхилити укладення договору;
 не вчиняти жодних дій.
4.19. Якщо продавець і покупець підтвердили укладення свопа, форвардного контракту, то статус
угоди в ГББ змінюється з «активної» на «підтверджену» та своп вважається укладеним з
моменту підтвердження останнім Учасником-стороною
4.20. Якщо одна сторона підтвердила укладення свопа, а інша – відхилила, або не вчинила
жодних дій протягом 15 хв від моменту співпадіння заявок, то статус угоди в ГББ змінюється з
«активної» на «відмінену» та договір не укладається, а до сторони, яка відхилила або не
вчинила жодних дій застосовуються наслідки, передбачені Додатком 2 до цього Регламенту.
4.21. Якщо жодна сторона не вчинила жодних дій протягом 15 хв від моменту співпадіння заявок,
то статус угоди в ГББ змінюється з «активної» на «відмінену» та договір не укладається, наслідки
Додатку 2 до цього Регламенту, не застосовуються.
4.22. Після укладення свопа кожен своп в Системі ГББ автоматично отримує свій унікальний ID.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1. Користувач має право користовуватися ГББ та Послугами допоки Компанія, яку він/вона
представляє, погоджується та фактично дотримується Умов користуванння. Використовуючи ГББ,
Користувач погоджується приймати та дотримуватись положень та умов, зазначених у цьому
документі.
5.2. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з Умовами користування, перш ніж
використовувати Платформу або будь-які послуги, що надаються ГББ.
5.3. Користувач зобов'язується виконувати будь-які та всі відповідні закони та розпорядження, що
стосуються використання Послуг.
5.4. Користувач бере на себе зобов'язання стежити за всіма і будь-якими змінами на його/її
Обліковому записі, включаючи, але не обмежуючись питаннями балансу.
5.5. Користувач зобов'язується негайно (тобто відразу після моменту відкриття) повідомити ГББ про
будь-які незвичні, підозрілі, нечіткі або ненормальні зміни на його/її Обліковому записі. У випадку
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затримки інформування чи не інформування Користувач буде нести відповідальність за порушення
Умов користування і ГББ буде мати право вживати будь-які подальші кроки включаючи, але не
обмежуючись, повідомленням у відповідні державні органи.
5.6. Користувач зобов'язується негайно повідомляти ГББ про будь-яке несанкціоноване
використання його/її Облікового запису або пароля, або про будь-яке інше порушення безпеки
електронною поштою на адресу підтримки gas@ucclearing.com. Обліковий запис будь-якого
Користувача, який порушує вказані правила, може бути припинений, а після цього Користувач буде
нести відповідальність за будь-які збитки, понесені ГББ або будь-яким Користувачем Платформи.
5.7. У випадку зміни представника та/або відподальної особи, Користувач мусить негайно
повідомити про це ГББ, змінити контактні дані та направити нові документи, що підтверджують
повноваження на електронну пошту.
5.8. З часу отримання повідомлення від Користувача відповідно до пп. 3.5, 3.6, 3.7, ГББ має дві
години для з’ясовання причини виникнення порушення безпеки та/або блокування Облікового
запису чи зміни представника Користувача. Протягом цих двох годин робочого дня, протягом якого
було надане відповідне поввдомлення Користувачем Біржі, Користувач несе відповідальність за
будь-яку діяльність, здійснену через його Обліковий запис.
5.9. Користувач зобов'язується не користуватися Послугами для будь-якої злочинної діяльності,
включаючи, але не обмежуючись цим, відмиванням грошей, незаконним проведенням азартних
ігор, фінансуванням терористичних організацій або зловмисним хакерством.
5.10. Користувач несе відповідальність за будь-яку та всю шкоду, заподіяну, а також за усі дії,
пов'язані з відповідальністю проти ГББ за порушення будь-яких прав третьої сторони, або
порушення будь-яких застосовних законів.
5.11. Ніщо в Умовах користування не виключає або не обмежує відповідальність Користувача за
шахрайство, смерть або травмування, спричинені їхньою недбалістю, порушенням умов,
передбачених діяльністю закону або будь-якою іншою відповідальністю, яка не може бути
обмежена або виключена законом.
5.12. Користувачі несуть виключну відповідальність за визначення того, чи є будь-яка передбачена
Транзакція відповідною для них на основі своїх особистих цілей, фінансового стану та готовності до
ризику.

6. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА ТА ГАРАНТІЇ. ДОСТУП ДО ГББ
6.1. Кожен Користувач повинен бути представлений уповноваженим представником за законом або
належною довіреністю.
6.2. Наразі Платформа ГББ як чат Viber не є загальнодоступною, тому Користувач, може одержати
доступ до Платформи виключно від існуючих Користувачів або представника ГББ, для цього він
повинен надіслати короткий запит на адресу agro@ucclearing.com, вказавши Ваше ім'я, посаду в
компанії яку представляє, продукцію, в якій зацікавлений та прикріпити витяг з державного реєстру
компанії. ГББ розгляне документи і або буде вимагати додаткової інформації, або надасть
посилання на подальшу заявку.
6.3. Кожен Користувач, який отримав посилання на Платформу, проходить через процес реєстрації
на Платформі ГББ:
1) Підтвердження Вашого номеру телефону;
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2) Верифікація Вашої електронної пошти;
3) Надання наступних документів:
a. Сканована підписана Заява на проходження акредитації та реєстрацію брокера (Заява про
приєднання до Договору про організацію та проведення Біржових торгів, надалі – «Заява на
акредитацію»).
b. Всі інші документи відповідно до переліку та порядку, передбачених Правилами Біржової
торгівлі, затвердженими Біржею другого квітня 2018 року.
Документи переглядаються адміністратором ГББ. Адміністратор ГББ повинен або схвалити
Користувача для використання Платформи або вимагати роз'яснень чи додаткових документів.
Адміністратор має право вимагати будь-які додаткові документи та інформацію в будь-який момент
після надання користувачеві доступу до Платформи.
Користувач не матиме доступу до Платформи, якщо всі документи не будуть передані до ГББ.
6.4. Подаючи Заявку на акредитацію та реєструючи Обліковий запис, Користувач чітко засвідчує та
гарантує, що Користувач:
-

дотримується розпоряджень і законів у країні свого проживання та/або країні, з якої він
отримує доступ до цього Сайту, Платформи та Послуг;
- прийняв ці Умови користування;
- погоджується з умовами Основного Договору та всіх невід’ємних від нього додатків,
включаюси Додаткову угоду та Угоду про кредитну підтримку;
- є уповноваженим представником Компанії, яку він/вона представляє, і є віком від 18 років,
і має право прийняти ці Умови користування та брати участь у Транзакціях;
- погоджується на розкриття персональних даних представника Користувача (таких як ім‘я,
телефон та електронна пошта) іншим Користувачам в будь-який иоиент після верифікації.
- усвідомлює Умови користування, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати;
- цілком розуміє зміст Умов користування, значення всіх його положень;
- добровільно отримує доступ до Умов користування та повністю розуміє ризики, пов'язані з
торгівлею Інструментами та укладенням Контрактів в межах ГББ;
- погоджується бути юридично пов'язаним з іншими користувачами ГББ після підтвердження
Транзакції в ГББ;
- визнає всю електронну інформацію на ГББ як оригінальні документи;
- погоджується з будь-якими змінами Умов користування, які будуть надані їм у майбутньому,
включаючи зміни, що призводять до збільшення зобов'язань Користувача;
- погоджується та дозволяє збирати, зберігати та використовувати особисті дані та будь-яку
комерційну інформацію виключно з метою функціонування Платформи відповідно до
чинного законодавства та Політики конфіденційності;
- погоджується на розголошення себе як Користувача ГББ будь-яким третім сторонам, у тому
числі, але не обмежуючись ЗМІ та на сайті www.ucclearing.com;
- повністю погоджується з Загальними положеннями та умовами користування Viber,
Політикою конфіденційності, Правилами біржової торгівлі та іншими правилами.
6.5. Користувач стверджує та гарантує, що Компанія використовуватиме Платформу лише для
здійснення угод відповідно до умов, викладених у цих Умовах користування, і що вони є належним
чином уповноваженими та мають можливість укладати Транзакції на Платформі.
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6.6. Користувач стверджує та гарантує, що і грошові кошти, і Інструменти, депоновані на рахунок,
належать Користувачеві та отримані з правомірних джерел.
6.7. Користувач стверджує та гарантує, що всі операції, що здійснюються, не порушують права будьяких третіх сторін чи відповідних законів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГББ
7.1. Компанія ГББ має право призупинити Обліковий запис Користувача та заблокувати всі
Інструменти, гроші, що міститься в ньому, у випадку невиконання або неналежного виконання Умов
користування Користувачем.
7.2. ГББ зобов'язується надавати Послуги належним чином, та відповідно до цих Умов
користування.
7.3. Відповідальність ГББ обмежується використанням обґрунтованих технічних зусиль для
забезпечення одержання переданих Інструментів.
7.4. У межах, дозволених законодавством, ГББ не несе відповідальності за будь-які збитки, втрату
прибутку, втрату доходу, втрату бізнесу, втрату можливості, втрату даних, непрямі або непрямі
збитки, за винятком випадків, коли понесені збитки були спричинені порушенням Загальних
положень та умов ГББ.
7.5 ГББ не несе відповідальності за будь-які несправності, зрив, затримку або переривання
підключення до Інтернету або будь-яку причину, через яку наш сайт недоступний в будь-який час.
7.6. ГББ не несе відповідальності за затримку в обробці платежів, здійснених з вини будь-яких третіх
сторін, операторів таких операцій.
7.7. У випадку шахрайства ГББ зобов'язується надавати відповідним органам влади інформацію про
всі необхідні дані, включаючи імена, адреси та будь-яку іншу запитувану інформацію, що стосується
шахрайства та порушень законодавства. Користувачі визнають, що їх Обліковий запис може бути
заморожений в будь-який час на вимогу будь-якого компетентного органу влади, який розслідує
шахрайство чи будь-яку іншу незаконну діяльність.
7.8. Ніщо в цих умовах не виключає або не обмежує відповідальність ГББ за шахрайство, смерть або
особисте ушкодження, спричинені їхньою недбалістю, порушенням умов, передбачених дією
закону, або будь-яким іншим зобов'язанням, яке не може бути обмежене або виключене законом.

7.9. ГББ не несе відповідальності за будь-яке програмне забезпечення та програми Viber,
розповсюдження інформації, будь-які зміни у Загальних положеннях та умовах використання Viber,
зокрема ті, які можуть спричинити неможливість використання послуг ГББ та Платформи.

8. ЗГОДА ГББ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
8.1. ГББ надає Послуги з необхідною, обачністю та на професійному рівні відповідно до цих Умов
користування.
8.2. Усі заявки на купівлю-продаж, здійснені на Платформі, будуть керуватися анонімно, щоб
покупці та продавці не були знайомі один з одним до співпадіння заявок і створення активної угоди.
Ціна транзакції розраховується на підставі фактичних відповідних замовлень, здійснених
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Покупцями та Продавцями, які беруть участь у процесі торгів на Платформі в поєднанні з
відповідним Транзакційним збором.
8.3. ГББ стверджує та гарантує, що після того, як знайдені відповідні заявки на купівлю чи продаж
Інструментів та укладення Контрактів будуть підтверджені Постачальником та Покупцем, такі угоди
вважаються Транзакціями та не можуть бути скасовані або відмінені. ГББ зберігає всі Інструменти та
Контракти, укладені кожним Користувачем у його/її Обліковому записі та від імені відповідного
Користувача.
8.4. ГББ фіксує факт співпадіння заявок Користувачів, чим підтверджує факт укладання
Інструменту/Контракту або купівлі-продажу Інструментів. До підтвердження Угоди на Платформі
Користувачі самостійно перевіряють правовстановлюючі та інші документи іншої сторони Угоди,
перевіряють отримані проекти документів по Підтвердженій Угоді, організовують підписання та
обмін підписаними документами в електронній або паперовій формі, здійснюють розрахунки,
стягнення боргів тощо.
8.5. Користувач гарантує, що він зрозумів та прийняв усі ризики, частково описані в Додатку 2 до цих
Умов користування.
8.6. При отриманні доступу до Інструментів, Користувач гарантує наявність відповідної підписки або
ліцензійної угоди з S & P Global Inc., Thomson Reutersб ICIS Heren або їх авторизованими
дистриб'юторами та агентами, що дозволяє використовувати Platts та Reuters індекси для своєї
комерційної діяльності. ГББ має право направити інформацію про наявність підписки Користувача
до S&P Global Inc., Thomson Reuters та ICIS Heren має право заблокувати Користувача, якщо у нього
немає права отримувати та використовувати іноформацію S&P Global Inc., Thomson Reuters, ICIS
Heren та ін.
8.7. ГББ лишає за собою право повідомляти інформацію про Користувачів ГББ третім особам без
окремої попередньої згоди Користувача на власний розсуд ГББ, зокрема з метою публікації на сайті
www.ucclearing.com.

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9.1. Платформа, весь контекст, що на ній міститься, вся інформація, опублікована на даному Сайті є
власністю ГББ і захищена авторським правом, патентом, торговою маркою та будь-якими іншими
чинними законами, якщо інше не вказано цими Положеннями.
9.2. Торгові марки, комерційні назви, знаки обслуговування та логотипи ГББ та інші, що
використовуються на Сайті (далі "Торговельні марки"), є власністю ГББ та її відповідних власників.
ГББ належить до програмного забезпечення, додатків, текстів, зображень, графіки, даних, цін,
торгів, графіків, графіків, відео та аудіо матеріалів, що використовуються на цьому Сайті. Торговельні
марки та інший вміст на Сайті не повинні копіюватися, відтворюватися, модифікуватися,
перевидаватися, завантажуватися, публікуватися, передаватися, збиратися чи розповсюджуватися
в будь-якій формі або будь-якими способами, як вручну, так і автоматизовано. Використання будьякого вмісту з ГББ на будь-якому іншому сайті або у мережевому комп'ютерному середовищі для
будь-якої іншої мети суворо заборонено; будь-яке таке несанкціоноване використання може
порушувати авторські права, патент, товарний знак та будь-яке інше застосоване законодавство та
може призвести до кримінальних або цивільних санкцій.
9.3. Як Користувач, Ви надаєте компанії ГББ обмежену, невиключну, безоплатну ліцензію для показу
торговельних найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, доменних імен та
інших відмінних ознак бренда, що належать (або зареєстровані) вами у зв'язку з (i) розповсюдження
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платформи ГББ, тематичних досліджень та маркетингових матеріалів, з метою просування
платформи ГББ, включаючи Послуги. Ніщо в цій Угоді не надає вам права використовувати будь-які
торговельні назви, торгові марки, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена та інші відмітні
ознаки торгової марки ГББ.
9.4. Ви, як Користувач, стверджуєте та гарантуєте, що у вас є або було надано право щодо всіх прав
на інтелектуальну власність, включаючи всі необхідні патенти, товарний знак, комерційну
таємницю, авторські права чи інші права власності в зазначеній платформі та службах. Якщо ви
використовуєте сторонні матеріали, ви представляєте та гарантуєте, що маєте право
розповсюджувати сторонні матеріали в зазначеній платформі та сервісах. Ви погоджуєтесь, що ви
не передаватимете матеріал до ГББ, який захищений авторським правом, захищений комерційною
таємницею або іншим чином підпадає під власні права третіх сторін, включаючи права на патенти,
конфіденційність та публічність, якщо ви не є власником таких прав або не маєте дозволу від їх
законного власника подати матеріал.
9.5. Ви, як Користувач, будете дотримуватися всіх відповідних законів, правил та прав третьої
сторони (включаючи, але не обмежуючись законами щодо імпорту та експорту даних чи
програмного забезпечення, конфіденційності та місцевих законів). Ви не будете використовувати
ГББ для заохочення або реклами незаконної діяльності або порушення прав третьої сторони. Ви не
будете порушувати жодних інших умов використання або угод з ГББ та Viber.
9.6. ГББ підтримує захист інтелектуальної власності. Якщо ви хочете надіслати претензію за
використання торгової марки, права на яку зареєстровані вами, або претензію щодо використання
авторських прав на будь-який матеріал, на якому ви маєте авторські права, будь ласка, надішліть
нам електронний лист в службу підтримки ГББ на agro@ucclearing.com.

10. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ.
10.1. Послуги ГББ призначені тільки для комерційного використання Користувача. ГББ пильно
захищає безпеку Сайту та Сервісу. Реєструючись у програмі ГББ, Користувач зобов'язується надавати
ГББ поточну, точну та повну персональну інформацію, яку вимагає процес реєстрації, і оновлювати
таку інформацію.
10.2. Користувач може зареєструвати лише один Обліковий запис на Платформі. Таким чином, будьякий додатковий Обліковий запис може бути призупинено.
10.3. Користувач погоджується, що він/вона не буде використовувати будь-який Обліковий запис,
крім свого власного, або отримувати доступ до Облікового запису будь-якого іншого Користувача в
будь-який час, або допомагати іншим отримувати несанкціонований доступ.
10.4 Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації свого Облікового
запису, включаючи, але не обмежуючи, їх пароль, електронну пошту, баланс і всі дії, включаючи
операції, здійснені через їх рахунок. Якщо є підозрілі дії, пов'язані з обліковим записом Користувача,
ГББ може вимагати від Користувача додаткової інформації, включаючи перевірку автентичності
документів та заморожування облікового запису на час перегляду. Користувач зобов'язується
виконувати ці запити щодо безпеки або прийняти припинення його Облікового запису.
10.5. Створення або використання рахунків без отримання попереднього дозволу від ГББ призведе
до негайного призупинення всіх відповідних рахунків, а також всіх очікуваних замовлень на
купівлю/продаж. Будь-яка спроба зробити це або допомогти іншим користувачам (Користувачам
або іншим стороннім особам) або розповсюдження інструкцій, програмного забезпечення або
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інструментів для цієї мети призведе до припинення дії таких Облікових записів користувачів.
Припинення не є винятковим засобом захисту від такого порушення, і ГББ може вирішити вжити
подальших заходів щодо Користувача.

11. ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
11.1. Усі Учасники біржових торгів можуть внести гарантійні внески на рахунок Біржі в будь-який
момент після проходження акредитації.
11.2. Внесення гарантійного внеску здійснюється грошовими коштами, якщо інше не встановлено
Біржею, шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Біржі.
11.3. Розмір гарантійного внеску визначається Додатком 1 до цього Регламенту та може бути
змінений Біржею в односторонньому порядку. Інформування Учасників про такі зміни
відбувається шляхом розміщення Додатку 1 зі змінами на Офіційному сайті Біржі.
11.4. У випадку невиконання зобов’язань Учасником Біржі, Біржа має право списати кошти з
гарантійного внеску Учасника у розмірі фактичних несплачених зобов’язань за укладення
свопа, форвардних контрактів, інших Інструментів з метою забезпечення виконання
гарантованих зобов’язань.
11.5. Біржа перераховує (повертає) Гарантійні внески усім Учасникам, які їх внесли та не уклали
жодного Біржового контракту за останній тиждень та/або строк раніше укладених ними угод
вийшов не менш ніж тиждень тому без отримання скарг від контрагентів таких Учасників – не
пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати разі подання заяви Учасника про повернення
його гарантійного внеску, за умови, що Учасник не має невиконаних зобов’язань перед Біржою.
При цьому учасник не позбавляється права взяти участь в Біржових торгах повторно протягом
торгового періоду без повторного проходження акредитації.
12. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ СВОПІВ
12.1. Після підтвердження укладення свопа в системі ГГБ та отримання повідомлення, що договір
успішно укладений, на електронну адресу учасників торгів (Продавця та Покупця)
надходять наступні документи:
a) Підтвердження укладення свопа
b) Витяг з реєстру укладених біржових контрактів
c) Рахунок на сплату комісійного збору Біржі,
d) Акт приймання-передачі наданих біржових послуг.
12.2.
Усі свопи, укладені, на Торгах вважаються укладеними в м. Києві.
12.3. Продавець зобов’язаний направити скановані копії (скани) підписаних зі своєї Сторони
документів а - d, зазначених в п. 6.1. цього Регламенту, на електронну пошту другої сторони
Договору протягом чотирьох годин робочого дня з моменту отримання документів від Біржі.
12.4. Покупець зобов’язаний направити скановані копії (скани) підписаних зі своєї Сторони
документів a, c, d, зазначених в п. 6.1. цього Регламенту на електронну пошту Продавця
протягом чотирьох годин робочого дня з моменту отримання від Продавця сканованих
документів.
12.5. Учасники погодилися, що скани документів, отримані або направлені відповідно до цього
Регламенту мають силу оригіналів до моменту обміну оригіналами в друкованому вигляді.
Документи та їх скани не можуть бути визнані недійсними тільки через їх електронну форму.
6.7.
12.6. Електронне графічне зображення печаток, найменування Продавця, Покупця, Біржі та
підписів їх уповноважених осіб на скані усіх документів, направлених або отриманих
ввідповідно до цього Регламенту, вважається електронним підписом і печаткою Продавця,
Покупця та Біржі відповідно.
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Учасники мають право підписувати документи, зазначені в п. 6.1 цього Регламенту засобом
кваліфікованого електронного підпису. Електронний цифровий підпис надає юридичної сили
електронному документу аналогічно власноручному підпису та мокрій печатці на папері.
13. ОПЛАТА ПОСЛУГ БІРЖІ
13.1.
Комісійний збір Біржі оплачується Учасниками за кожний укладений своп.
13.1.1. Розмір Комісійного збору Біржі за укладення свопів з Покупця визначається Біржею в
Умовах торгів - Додаток 1 до цього Регламенту. Комісійний збір Біржі сплачується
Покупцем протягом строку, визначеного в Умовах торгів, на підставі рахунку, отриманого
Учасником на електрону адресу. Сплата по рахунку може відбуватися в тому числі, але
не виключно шляхом списання з коштів Гарантійного внеску, депонованого на поточному
рахунку Біржі, якщо інше не зазначено в Умовах торгів.
14. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ
14.1.
Учасник біржових торгів приймає та розуміє наступні ризики:
14.1.1. Можливість настання подій, що спричиняє або може спричинити за собою
недоотримання доходу Учасника та/або втрати активів та/або збільшення
фінансових зобов’язань Користувача при несприятливій для Користувача ситуації
на ринку.
14.1.2. Соціально-політичний та правовий ризик, визнаний можливістю виникнення
істотних збитків Користувача за причиною змін, внесених до діючого
законодавства, зокрема, стосовно податкового законодавства, а також внаслідок
значних змін економічної та політичної ситуації, пов'язаних зі зміною органів влади
та управління, Президента, уряду, Парламенту , та соціальну нестабільність що
настала.
14.1.3. Ризики, пов’язані з ідентифікацією та верифікацією іншого Учасника як контрагента
по угоді, його платоспроможності, а також прийняття кредитних, фінансових та
інших ризиків по такому Учаснику як контрагенту по угоді.
14.1.4. Ризики, пов’язані з можливими збитками Учасника, викликані безпосередньо або
побічно обмеженнями з боку уряду, ринковими правилами, припиненням торгів,
військовими діями або іншими «форс-мажорними» обставинами, які непідвладні
контролю з боку Біржі:
 терористичні атаки;
 військові дії;
 стихійні лиха;
 істотні зміни порядку діяльності контрагентів.
14.1.5. Ризики, пов'язані з роботою електронних торговельних систем, а також
проблемами зв'язку мережі Інтернет, та проблемами з роботою компанії Viber
s.a.r.l. та усіх компаній, які забезпечують належне функціонування програмного
забезпечення Viber, зокрема але не виключно припинення функціонування
програмного забезпечення Viber або заборону або інші перешкоди в
функціонуванні публічного чату, на якому створено ГББ.
14.1.6. Ризики, пов'язані зі зберіганням даних доступу до Облікового запису (через
телефон, ел. пошту, мобільний пристрій або персональний комп’ютер, за
допомогою якого Користувач здійснює доступ до ГББ).
14.1.7. Ризики, пов'язані з можливістю втрати конфіденційно важливої інформації та
отримання третьою особою несанкціонованого доступу до торгівельної інформації
при недотриманні правил використання технічних засобів та каналів зв'язку, а
також недотримання рекомендацій щодо забезпечення конфіденційності.
14.1.8. Біржа не дає ніяких гарантій і не робить ніяких заяв, пов'язаних з отриманням
фінансового прибутку або іншого бажаного результату в результаті здійснення
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торговельної діяльності. Результати торгівлі і укладення угод, отримані в минулі
періоди, не можуть бути гарантією отримання доходів у майбутньому.
14.1.9. Перш, ніж ви почнете укладати угоди, ви повинні отримати чітке пояснення всіх
комісій та інших витрат, за якими ви будете повинні нести витрати. Ці витрати
вплинуть на вашу чистий прибуток або збільшать ваш збиток.
15. ПОРУШЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
15.1.

Випадком порушення зобов’язань є:

15.1.1. Непідписання або несвоєчасне підписання Угоди
- Продавцем, що тягне за собою накладення на Продавця штрафу у розмірі 20 (двадцяти)
відсотків від суми договору купівлі-продажу природного газу, який повинен підписати
Продавець на підставі Реєстру укладених біржових контрактів, наданого Біржею. Продавець
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом наступного робочого дня з
дати, коли він мав підписати договір купівлі-продажу природного газу. Біржа має право
утримати такий штраф з Продавця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу з
Гарантійного внеску Продавця, але, за умови прострочення оплати штрафу Продавцем, в
добровільному порядку, як встановлено цим пунктом;
- Покупцем, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20 (двадцяти)
відсотків від суми договору купівлі-продажу природного газу, який повинен підписати
Покупець на підставі Реєстру укладених біржових контрактів, наданого Біржею. Покупець
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом наступного робочого дня з
дати, коли він мав підписати договір купівлі-продажу природного газу. Біржа має право
утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу з
Гарантійного внеску Покупця, але за умови прострочення оплати штрафу Покупцем в
добровільному порядку, як встановлено цим пунктом.
15.1.2. Порушення зобов’язання Покупцем
- здійснити оплату комісійного збору Біржі, що тягне за собою накладення на Покупця
штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми відповідного договору купівлі-продажу
природного газу, внаслідок укладання якого в Покупця виник обов’язок сплатити
відповідний збір. Покупець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом
наступного робочого дня з дати, коли він мав здійснити такий платіж. Біржа має право
утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу з
Гарантійного внеску Покупця.
15.1.3. Порушення зобов’язання Продавцем:
- здійснити оплату комісійного збору Біржі, що тягне за собою накладення на Продавця
штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми відповідного договору купівлі-продажу
природного газу, внаслідок укладання якого в Покупця виник обов’язок сплатити
відповідний збір. Продавець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі
протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав здійснити такий платіж. Біржа має
право утримати такий штраф з Продавця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу з
Гарантійного внеску Продавця.
15.2. У випадку застосування до Учасників умов п. 9.1 цього Регламенту, Біржа має право
зменшити розмір штрафу, що підлягає сплаті, до розміру фактично сплаченого гарантійного
внеску Учасником, що порушив зобов’язання.
15.3. Штрафи, стягнені Біржею з Учасника, що порушив зобов’язання, передаються іншій стороні
у порядку, передбаченому пп. 10.3.1. п. 10.3 цього Регламенту.
16. РІЗНЕ
16.1. Склад послуг, умови та порядок їх надання, а також інші права та обов'язки сторін цього
Договору щодо організації та проведення Біржових торгів, та інших послуг, пов'язаних з
проведенням Біржових торгів, встановлюються Правилами та іншими документами Біржі.
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16.2. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила та інші внутрішні
документи Біржі у встановленому нею порядку.
16.3. Усі Учасники приєднуються до цього Регламенту шляхом підписання заяви про акредитацію
та реєстрацію брокера. Біржа публікує Регламент на своєму Офіційному сайті та надає
засвідчену копію Регламенту на вимогу Учасників, що пройшли акредитацію.
16.4. Учасник не має права в односторонньому порядку розірвати Договір щодо організації та
проведення Біржових торгів у разі наявності в нього зобов’язань перед Біржою, іншими
Учасниками біржових торгів, які виникли у зв’язку з укладанням таким Учасником свопа,
Форвардного контракту, іншого Інструменту (що підтверджується Витягом з Реєстру
укладених Біржових контрактів, засвідченим Біржою), подачею заявок на купівлю і заявок на
продаж в ГББ, наявністю відкритих позицій. В інших випадках кожен з Клієнтів Біржі має право
в односторонньому порядку розірвати Договір щодо організації та проведення Біржових
торгів шляхом повідомлення про свої наміри Біржі не пізніше ніж за 14 днів до запланованої
дати розірвання.
16.5. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент за 2 (два) робочі
дні до моменту набуття чинності такими змінами шляхом розміщення Регламенту зі змінами
на своєму Офіційному сайті. Учасники можуть відмовитися від внесених до Регламенту змін,
якщо заявили про це письмово до Біржі до моменту набуття чинності Регламентом зі змінами.
Учасник погоджується з новими умовами Регламенту зі змінами, якщо не подав заяви про
свою незгоду із запропонованими змінами до Регламенту. Біржа повідомляє Учасників про
внесення змін до Регламенту шляхом відправлення електронного повідомлення на
електронні адреси Учасників протягом наступного робочого дня після затвердження нової
редакції Регламенту.
17. НЕЗАКОННІ ТРАНЗАКЦІЇ
17.1. ГББ залишає за собою право призупинити або припинити дію Облікового запису в ГББ в будьякий час, якщо ми обґрунтовано вважаємо це необхідним відповідно до закону або в цілях
виконання рекомендацій, виданих відповідним державним органом або відповідним органом з
метою запобігання фінансовим злочинам.
17.2. Суворо заборонено використовувати Обліковий запис для будь-яких незаконних цілей. ГББ
повідомить про будь-яку підозрілу діяльність відповідні правоохоронні органи.
17.3. Користувач повинен гарантувати, що він не користується Послугами для операцій, що
стосуються:













відмивання грошей, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення;
торгівлі людьми;
будь-яких товарів або послуг, які є незаконними або просування, реклама чи збут яких є
незаконним або які пропонуються в поєднанні з незаконним, непристойним або
порнографічним змістом, що зображують дітей або неповнолітніх в сексуальних позах, що
містять засоби пропаганди або ознаки антиконституційних організацій, що закликають до війни
або порушують людську гідність;
будь-яких товарів чи послуг, реклама, пропозиція чи маркетинг якої порушують авторські права,
майнові права інтелектуальної власності та інші права будь-якої людини;
археологічних знахідок;
ліків, наркотиків або галюциногенів;
будь-якої зброї;
незаконних послуг з азартних ігор;
схеми Понці, фінансових пірамід або будь-які інших схем швидкого збагачення;
товарів, що підлягають будь-якому торговельному ембарго;
засобів масової інформації, які шкодять неповнолітнім та порушують закони та, зокрема,
положення щодо захисту неповнолітніх;
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частин тіла або людських залишків;
тварин або рослин, що охороняються;
зброї або вибухових матеріалів; або
будь-яких інших незаконних товарів, послуг або операцій.

18. ЗАХИСТ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
18.1. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності даних свого Облікового
запису, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: пароль, електронна адреса, баланс і
всі дії, включаючи операції, здійснені через Обліковий запис.
18.2. Працівники ГББ ніколи не просять Користувача розкривати свій пароль. Про будь-яке
повідомлення, яке отримує Користувач з проханням повідомити пароль, якщо будь-який веб-сайт,
окрім платформи ГББ, вимагає пароль, необхідно повідомити ГББ. Якщо Користувач має сумніви в
тому, що платформа є справжньою, потрібно звернутися до адміністратора ГББ.
18.3. Рекомендується регулярно змінювати пароль користувача (принаймні кожні три (3) - шість (6)
місяців), щоб зменшити ризик порушення безпеки стосовно рахунку. ГББ також рекомендує
Користувачеві не обирати пароль, який легко підібрати, виходячи з інформації, яку хтось може знати
або збирати про Користувача або пароль, який має значення. Користувач ніколи не повинен
дозволяти будь-кому отримати доступ до свого облікового запису або спостерігати за
Користувачем, який має доступ до його / її Облікового запису.
18.4. Якщо Користувач відчуває будь-які побоювання щодо безпеки свого облікового запису, даних
про вхід, пароль або іншої інформації, яка були втрачена, викрадена, незаконно використана,
використана без авторизації або іншим способом, Користувачу рекомендується змінити пароль.
Користувач повинен негайно звернутися до Служби підтримки, знаючи про будь-які втрати,
крадіжку, незаконне привласнення або несанкціоноване використання облікового запису, дані для
входу, пароль або інші функції безпеки. Будь-яка необгрунтована затримка повідомлення ГББ може
не тільки впливати на безпеку Облікового запису, але може призвести до того, що Користувач несе
відповідальність за будь-які збитки в результаті. Якщо Користувач підозрює, що хтось має доступ до
Облікового запису, користувач повинен також звернутися до відповідної державної установи та
повідомити про інцидент.
18.5. Користувач повинен належним чином доглядати за тим, щоб його / її облікові записи
електронної пошти та телефон були захищені та доступні лише Користувачеві, оскільки його / її
електронна адреса може бути використана для скидання паролів або для зв'язку з Користувачем
щодо безпеки Облікового запису. ГББ не несе відповідальності за крадіжку даних електронної
пошти або телефону, внаслідок яких несанкціонована операція буде виконана з належним
підтвердженням. У випадку, якщо будь-яка з адрес електронної пошти, зареєстрована в Облікових
контактах користувачів, буде скомпрометована, Користувач повинен без зайвого зволікання після
того, як дізнається про це, звернутися до Служби підтримки, а також зв'язатися зі своїм
постачальником послуг електронної пошти.
18.6. Незалежно від того, чи Користувач використовує загальнодоступний, спільний чи власний
комп'ютер для доступу до Облікового запису, Користувач повинен завжди переконатися, що його /
її дані для входу не зберігаються браузером, кешовані чи іншим чином записані. Користувач ніколи
не повинен використовувати будь-які функції, які дозволяють зберігати дані для входу або паролі
на комп'ютері, який він / вона використовує.
18.7. Користувач несе повну відповідальність за всі угоди, транзакції та всі дії, здійснені за
допомогою Телефону користувача в його / її обліковому записі на платформі та сайті, якщо
Користувач не повідомив ГББ про викрадення або іншу втрату свого пристрою. У випадку отримання
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такого повідомлення ГББ заблокує Обліковий запис Користувача, після цих дій Адміністратора ГББ,
Обліковий запис Користувача вважається призупиненим.
18.8. Додаткові продукти або послуги, що використовуються Користувачем, можуть мати додаткові
вимоги безпеки, і Користувач повинен ознайомитись із ними.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УМОВ КОРИСТУВАННЯ
19.1. Користувач може розірвати Умови користування, які є офертою та припинити свій Обліковий
запис у будь-який час після повного розрахунку за усіма Транзакціями та Угодами, що очікують
рішення та/або виконання.
19.2. Користувач також погоджується з тим, що ГББ, надавши повідомлення, може на власний
розсуд припинити свій доступ до Платформи, Сайту та Облікового запису, включаючи, але не
обмежуючись правами: обмежувати, призупиняти чи припиняти надання послуги, а також облікові
записи користувачів, забороняти доступ до Сайту, його змісту, сервісів та інструментів, затримкою
або видаленням розміщеного контенту, а також приймати технічні та юридичні кроки, щоб
обмежити користувачам доступ до Сайту, якщо ми вважаємо, що вони створюють проблеми або
можливі юридичні зобов'язання, що порушують права на інтелектуальну власність третіх осіб або
що діють несумісно з цими Умовами. Крім того, ми можемо, за належних обставин і на свій розсуд,
призупиняти або припинити використання облікових записів користувачів з будь-якої причини,
включаючи, але не обмежуючись наступними: (1) спроби отримати несанкціонований доступ до
Сайту або іншого облікового запису Користувача або надання допомоги іншим користувачам (2)
подолання функцій безпеки програмного забезпечення, що обмежують використання або захист
будь-якого контенту; (3) використання Служби для незаконної діяльності, такої як відмивання
грошей, незаконне проведення азартних ігор, фінансування тероризму чи іншої злочинної
діяльності; (4) порушення цих Положень, (5) несплата або шахрайський платіж за Операції, (6)
непередбачені операційні труднощі, або (7) на вимогу правоохоронних органів чи інших державних
установ, якщо це вважається законним та переконливим на погляд ГББ.
19.3. ГББ також залишає за собою право скасувати непідтверджені Облікові записи або рахунки, які
не діяли протягом шести (6) місяців або більше, та / або змінювати або припиняти використання
нашого Сайту або Платформи. Користувач погоджується, що ГББ не буде нести відповідальність
перед ними або будь-якою третьою стороною за припинення їх Облікового запису або доступу до
Сайту і Платформи.
19.4. Призупинення дії Облікового запису не впливає на сплату транзакційного збору за минулі
операції.

20. ДОСТУП ДО ПОСЛУГИ
20.1. Усі Послуги надаються "ЯК Є", без будь-яких гарантій, виражених або неявних.
20.2. ГББ буде прагнути зберегти Сайт і Платформу працюючим; однак, всі онлайн сервіси
страждають від періодичних збоїв та переривань, і ГББ не несе відповідальності за будь-які збитки
або втрати, від яких Користувач може постраждати в результаті. Таким чином, ГББ не надає жодних
гарантій того, що доступ до Сайту не буде перерваний або що не буде затримок, помилок, упущень
або втрат переданої інформації.
20.3. ГББ застосовуватиме значні зусилля для забезпечення того, що Користувач зможе отримувати
доступ до Сайту відповідно до Загальних положень та умов. Компанія ГББ може призупинити
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використання Сайту для технічного обслуговування та докладе всіх зусиль, щоб заздалегідь
попередити Користувача. Користувач визнає, що це може бути неможливим в надзвичайних
ситуаціях.
21. ФІНАНСОВІ АБО ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ
21.1. ГББ не надає жодних фінансових, інвестиційних чи юридичних консультацій пов’язаних з
Послугами, що надаються ГББ. ГББ може надавати інформацію про ціну, діапазон, нестабільність
інструментів та події, які вплинули на ціну Інструментів, але не слід розглядати це як інвестиційну
або фінансову консультацію. Будь-яке рішення про купівлю чи продаж Інструментів є рішенням
користувача, і ГББ не несе відповідальності за будь-які понесені збитки.
22. ОПОДАТКУВАННЯ
22.1. Користувач зобов'язується сплачувати всі свої податки та збори, які можуть виникнути
внаслідок використання послуг ГББ, і повинні бути сплачені відповідно до правил країни реєстрації
Користувача.
22.2. Компанія ГББ не несе відповідальності за будь-яке порушення Користувачем, яке виникло
через його обов'язок обчислити та сплатити податки та збори.

23. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
23.1. ГББ залишає за собою право надсилати повідомлення та спілкуватися з Користувачем будьякими засобами зв'язку, доступними для ГББ, з урахуванням контактних даних, наданих
Користувачем.
23.2. Користувач прямо погоджується одержувати будь-які повідомлення в електронній формі та
додержуватися їх, якщо це вимагається Умовами користування.
24. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
24.1. В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ ГББ, ЙОГО СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, І УСІ
ТРЕТІ СТОРОНИ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ, НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬЯКОЮ СТОРОНОЮ ЗА ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ТАКІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛИКАНІ (I) ТОЧНІСТЮ, ПОВНОТОЮ ЧИ ЗМІСТОМ
ПЛАТФОРМ І САЙТА ГББ, (II), ТОЧНІСТЮ, ПОВНОТОЮ АБО ЗМІСТОМ СТОРОННІХ САЙТІВ (ВІДКРИТИХ
ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) НА ПЛАТФОРМУ І САЙТ, (III)
ПОСЛУГАМИ , ЗНАЙДЕНИМИ НА ПЛАТФОРМАХ І САЙТАХ, НА ЯКІ ЗДІЙСНЮВАВСЯ ПЕРЕХІД (ЗА
ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ ЧИ ІНШЕ), (IV) МОРАЛЬНІ АБО МАТЕРІАЛЬНІ
ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, (V), БУДЬ-ЯКОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТРЕТІХ СТОРІН, ( VI) БУДЬ-ЯКИЙ
НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ СЕРВІСІВ ТА / АБО БУДЬ-ЯКОГО ТА БУДЬЯКОГО ВМІСТУ, ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ДАНИХ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В НІЙ, (VII) БУДЬ-ЯКИМ ПЕРЕРИВАННЯМ АБО ПРИПИНЕННЯМ ПОСЛУГ,
ЩО НАДАЮТЬСЯ ПЛАТФОРМОЮ АБО ВЕБ-СТОРІНКОЮ ЧИ БУДЬ-ЯКИМИ САЙТАМИ, НА ЯКІ БУЛО
ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕХІД (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ АБО ІНШИМ
СПОСОБОМ), (VIII), БУДЬ-ЯКИМИ ВІРУСАМИ, ЧЕРВ'ЯКАМИ, ТРОЯНАМИ І Т.П., ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ
ПЕРЕДАНІ АБО З ЦЬОГО САЙТУ, АБО З БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО, НА ЯКИЙ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕХІД (ЗА
ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ ЧИ ІНШЕ), (IX), БУДЬ-ЯКИМ КОРИСТУВАЦЬКИМ
КОНТЕНТОМ АБО КОНТЕНТОМ, ЯКИЙ ГАНЬБИТЬ, ОБРАЖАЄ АБО ШКОДИТЬ НЕПОВНОЛІТНІМ АБО
БУДЬ-ЯКИМ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ, І, (X) КОНТЕНТОМ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ
ПОРНОГРАФІЧНИМ, НЕПРИСТОЙНИМ АБО З ІНШИХ ПРИЧИН МОЖЕ НАНЕСТИ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО
РОДУ КОРИСТУВАЧАМ ЦЬОГО САЙТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ НА ПІДСТАВІ ГАРАНТІЇ, КОНТРАКТУ
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НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВІДОМО ГББ ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАСТАННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. КРІМ ТОГО,
ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ДО БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ
ПОДАННЯ ПОЗОВУ, ЩО ВИНИКАЮТЬ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З ПЛАТФОРМОЮ ТА САЙТОМ, АБО
ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГББ, ПЛАТФОРМОЮ ТА САЙТОМ, ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПОЗОВНА
ДАВНІСТЬ СТРОКОМ ОДНОГО (1) РІК ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ОБСТАВИН. КРІМ ТОГО,
КОРИСТУВАЧ ВИЗНАЄ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ЗАГАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГББ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ, СПЛАЧЕНОЇ КОРИСТУВАЧЕМ ДЛЯ
КОНКРЕТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ. НАСТУПНЕ ОБМЕЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ, І ПРИПИНЯЄ
БУДЬ-ЯКЕ ПРИПИНЕННЯ АБО ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ
ПЛАТФОРМИ ТА САЙТУ, А ТАКОЖ ПОСЛУГ, РОЗМІЩЕНИХ НА ПЛАТФОРМІ ТА САЙТІ.
24.2. ГББ не несе відповідальності за операції, ініційовані Користувачем, за межами встановлених
лімітів, як зазначено у пункті 20.1.

25. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
Користувач зобов'язується захищати, відшкодовувати та утримуватися від завдання шкоди ГББ та її
посадовим особам, директорам, працівникам, агентам та стороннім постачальникам послуг від
будь-яких і всіх претензій, вимог, витрат, збитків, зобов'язань та збитків будь-якого виду та природи
(включаючи, без обмежень, обґрунтовані плату адвокатам), що накладаються або понесені ГББ
безпосередньо або опосередковано через використання Користувачем цього Сайту або Послуг, які
знаходяться на цьому Сайті; порушення Користувачем будь-якого положення Умов використання
чи політики або угод, які включені в цей документ; та / або порушення Користувачем будь-якого
права третьої сторони, включаючи без обмежень будь-яке право інтелектуальної власності або інше
майнове право. Зобов'язання щодо відшкодування за цим розділом зберігаються і після
припинення або закінчення терміну дії Загальних положень та умов або використання
Користувачем цього Сайту або Послуги, які знаходяться на Платформі та / або на цьому Сайті.

26. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
Якщо ГББ не може виконувати Послуги, викладені в Умовах користування через фактори, що не
контролюються, включаючи, але не обмежуючись дією форс-мажорних обставин, зміною закону
або зміною політики санкцій, ГББ не несе жодної відповідальності перед Користувачем стосовно
наданих послуг, передбачених цим Договором, в тому числі і на період, який співпадає з подією.

27. ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН
Цей Сайт і Послуги, розміщені на цьому Сайті, можуть містити посилання на сторонні веб-сайти, які
не належать або не контролюються компанією ГББ. Компанія ГББ не несе відповідальності за зміст,
умови використання, політику конфіденційності чи практику будь-яких сторонніх веб-сайтів. Крім
того, ГББ не цензує та не змінює вміст будь-яких сторонніх веб-сайтів. Використовуючи цей Сайт або
Послуги, які знаходяться на цьому Сайті, Ви звільняєте ГББ від будь-якої відповідальності, пов'язаної
з використанням Користувачем будь-якого стороннього веб-сайту. Відповідно ГББ закликає
Користувача, коли останній залишає цей Сайт або Послуги, що знаходяться на цьому Сайті,
переглядати умови та положення, політику конфіденційності та інші керуючі документи будь-якого
іншого веб-сайту, який Ви можете відвідати.
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КОНТАКТИ
Якщо у вас є будь-які питання, пов'язані з цими Загальними положеннями та умовами
використання, вашими правами та обов'язками, що випливають з цих Положень та / або
використання сайту та послуг, вашого Облікового запису або будь-якого іншого питання, будь ласка,
зв'яжіться зі службою підтримки ГББ gas@ucclearing.com.

Додаток 1 «Умови торгівлі»
до Регламенту організації та проведення на Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ
КОНТРАГЕНТ» електронних біржових торгів свопами
Строк оплати
Гарантійний внесок

10 000 грн.

В будь-який момент
після акредитації

Послуга з верифікації

10 грн. з ПДВ

До акредитації Біржою

Комісійний збір біржі

5000 грн. з ПДВ за кожну 30 календарних днів з
моменту
укладення
укладену угоду своп
свопа в ГББ
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Додаток 2 «Товарні визначення»
NATURAL GAS-TTF-DAY AHEAD AND WEEKEND - (MID) означає котирування TTF price
assessment of day-ahead або weekend, опубліковано ICIS Heren (або його правонаступником)
в Звіті «Heren European Spot Gas Markets» під заголовком «TTF Price Assessment» (“ESGM
TTF”), виражена в Євро за МВт-год.
Розрахунок ціни: ціна в євро за МВт/год, визначена відповідно до Методу розрахунку.
Метод розрахунку: стосовно відповідних днів відповідного місяця протягом загальної
кількості «Періоду постачання», ціна розрахунку є базовою ціною товару.
Базова ціна товару: NATURAL GAS-TTF-DAY AHEAD AND WEEKEND - (MID) означає ціну на дату
ціноутворення, де така дата ціноутворення є Робочим днем, буде вказана ціна в євро за МВтгод природного газу, опубліковано Джерелом цін під заголовком “TTF Price Assessment: Dayahead”
або будь-яким іншим правонаступником, опубліковані в робочий день
безпосередньо перед «Датою ціноутворення».
Ціна на дату ціноутворення, коли така дата ціноутворення не є робочим днем буде вказана
ціна в євро за МВт-год природного газу, опубліковано Джерелом цін під заголовком
Джерело цін під заголовками “TTF Price Assessment: Weekend” або будь-яким іншим
правонаступником, опубліковано в робочий день, що безпосередньо передує цій даті
ціноутворення.
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Додаток 3 «Стандартна форма Свопа»
до Регламенту організації та проведення на Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ
КОНТРАГЕНТ» електронних біржових торгів свопами
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