1. Загальні положення
1.1. Правила
клірингу
Центрального
контрагента
“Центральний
товарний
контрагент” та Товарної біржі "Центральний
товарний контрагент" (далі – Правила)
розроблені відповідно до Цивільного
кодексу України, Господарського кодексу
України, Законів України "Про товарну
біржу", інших законодавчих актів України,
внутрішніх документів та статуту товарної
біржі "Центральний товарний контрагент"
(далі – Біржа).

1. General provisions
1.1. The Clearing Rules of the Central
Counterparty
«Central
Commodities
Couterparty» and the Commodity Exchange
“Central
Commodity
Counterparty”
(hereinafter – the “Rules”) are developed
according to the Civil Code of Ukraine, the
Commercial Code of Ukraine, the Laws of
Ukraine "On Commodity Exchange" and
other legislative acts of Ukraine, internal
documents and the Articles of Association of
the
Commodity
Exchange
"Central
Commodity Counterparty " (hereinafter - the
“Exchange”).
1.2. These Rules establish the procedure of
clearing activities of the Central Counterparty
and / or by the Exchange and regulate the
relationship
between
the
Central
Counterparty, the Exchange and participants
of the Exchange trading.

1.2. Правила
встановлюють
порядок
здійснення Центральним контрагентом
та/або Біржею клірингової діяльності, а
також
порядок
взаємовідносин
між
Центральним контрагентом, Біржею та
учасниками Біржових торгів.
1.3. Правила, а також зміни та доповнення до
них,
затверджуються
уповноваженими
органами
Біржі
та
Центрального
контрагента. Правила, зміни та доповнення
до них розміщуються на офіційному вебсайті Біржі / Центрального контрагента.
1.4. Клірингова діяльність Центрального
контрагента/Біржі включає:

діяльність
з
визначення
зобов’язань,
що
підлягають
виконанню
за
Біржовими
контрактами;

облік прав та зобов’язань учасників
клірингу
та
Центрального
контрагента
(якщо
кліринг
здійснюється
за
участю
Центрального
контрагента)
за Біржовими контрактами;

облік інформації про кошти,
Біржові контракти, що заблоковані
для виконання цих правочинів;

облік
Гарантійний
внесків
учасників клірингу;

підготовка документів (інформації)
для проведення розрахунків;

створення системи гарантій з
виконання
зобов’язань
за
Біржовими контрактами як на
строковому ринку, так і на ринку
спот.

1.3. These Rules and amendments hereto shall
be approved by the authorised bodies of
Exchange and Central Counterparty. The Rules
with all alterations and amendments to them
shall be published on the official website of the
Exchange / Central Counterparty.
1.4. The clearing activity of the Central
Counterparty/ Exchange includes:

activity of determination of
obligations to be fulfilled under the
Exchange contracts;

registration
of
rights
and
obligations of clearing participants
and the Central Counterparty (if
clearing is carried out with the
participation of the Central
Counterparty) under the Exchange
contracts;

record of funds, Exchange contracts
that are blocked for these
transactions;

keeping record of Security deposits
of the participants of clearing;

preparation
of
settlement
documents (information);

establishment of a system of
performance guarantees under the
Exchange contracts as both on the
derivatives market and the spot
market.
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1.5. Центральний
контрагент/
Біржа
здійснює, кліринг тільки тих зобов’язань, які
допущені для здійснення клірингу в порядку
і на умовах, визначених цими Правилами.
Відносини між Біржою та Центральним
контрагентом регулюються цими Правилами,
Правилами біржової торгівлі, відповідними
Регламентами та договорами.
Біржа має право здійснювати кліринг, якщо
це передбачено відповідним Регламентом,
або якщо біржові торги відбуваються без
участі Центрального контрагента.

1.5. The Central Counterparty/the Exchange
provides clearing of only of those obligations
that are approved for clearing in conformity with
the procedure and on terms determined by these
Rules. Relationshipы between the Exchange and
Central Сounterparty are regulated by these
Rules, Clearing Rules, relevant Regulations and
contracts.
The Exchange is entitled to conduct clearing
services in case if it is envisaged by the relevant
Regulation, or if the exchange trading is
conducted without participation of a Central
Counterparty.

1.6. Для провадження клірингової діяльності
Центральний контрагент i Біржа укладають
договір про клірингове обслуговування – з
юридичною особою – учасником клірингу
(договір приєднання в розумінні ст. 634
Цивільного кодексу України) шляхом
акцепту заяви на здійснення клірингового
обслуговування.

1.6. For clearing activity, the Central
Counterparty and the Exchange conclude a
contract for clearing services - with a legal entity
– the participant of clearing (accession contract
within the meaning of Art. 634 of the Civil Code
of Ukraine) by acceptance of the Participants’
application for clearing.

2. Терміни та визначення
2. Terms and Definitions
2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни 2.1. In these Rules, the following terms shall
вживаються у такому значенні:
have the following meanings:
Активи – базовий актив та кошти;
Assets - underlying asset and funds;
Блокування
активів
–
попереднє
депонування та резервування коштів і
базового активу для здійснення клірингу та
розрахунків у порядку, визначеному
Центральним контрагентом/ Біржею у
відповідності до законодавства України;
Кліринг - діяльність з визначення
зобов'язань, що підлягають виконанню за
правочинами, укладеними
на
Біржі,
підготовка документів (інформації) для
проведення розрахунків, а також створення
системи гарантій з виконання зобов'язань за
правочинами, укладеними на Біржі, а також
механізм, що включає збирання, сортування,
реконсиляцію та проведення взаємозаліку
зобов’язань Учасників Біржових торгів, а
також обчислення за кожним сумарного
сальдо між загальними обсягами вимог та
зобов'язань Учасників Біржових торгів.

Blocking of assets – preliminary depositing
and provisioning of funds and the underlying
asset for the clearing and settlement in
conformity with the procedure determined by
the Central Counterparty /the Exchange in
accordance with the legislation of Ukraine;
Clearing – activity for determining the
obligations to be performed under the
transactions handled at the Exchange,
preparing of documents (information) for
settlements and creation of a system of
guarantees of obligations under transactions
handled on Exchange as well as the procedure
involving collection, sorting, reconciliation
and clearing of mutual obligations of the
exchange trading participants, as well as
calculations of each cumulative balance of
total claims and obligations of the exchange
trading Participants.
Гарантійний внесок – грошові засоби Guarantee deposit (or Security deposit) –
Учасників, що є забезпеченням виконання funds of Participants, being the performance
зобов’язань Учасників Біржових торгів, guarantee of obligations of Exchange trading
зокрема:
Participants, in particular:
(1)

підписати/укласти

Біржовий

(1)
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to sign/conclude Exchange contract

контракт та Договір купівлі-продажу,
якщо необхідність його підписання
зазначена у відповідному Регламенті,

and a Contract of sale if the need for its
signature is specified in the relevant
Regulation,

(2)

поставити Базовий актив в кількості,
якості і строки, відповідно до
укладеного(их)
Біржового(их)
контракту(ів),

(2)

(3)

оплатити Базовий актив відповідно
до
укладеного(их)
Біржового(их)
контракту(ів),

(3)

(4) оплатити

комісійний збір Біржі
відповідно до цих Правил та інших
Нормативних положень Біржі,

(4) to

(5) будь-яке
інше
зобов’язання
Учасника(ів) перед Біржею та/або
Центральним контрагентом (надалі –
«Гарантовані
зобов’язання»),
та
перераховуються
Учасниками
відповідно до умов даних Правил,
Правил клірингу та відповідного
Регламенту. 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

(5)

to deliver the underlying assets in the
quantity, quality and within the timeframe
specified in the concluded Exchange
contract (s),
to pay for the underlying asset
according to the concluded Exchange
contract (s),
pay the exchange fee in accordance
with these Rules and other Exchange
Regulations,
any other obligation of the Participant
(s) to the Exchange and/or the Central
Counterparty
(hereinafter
the
"Guaranteed obligations"), and transferred
by the Participants in compliance with the
terms of these Rules, the Rules of clearing
and the relevant Regulations. Property right
to the Guarantee remains with the
Participants until the occurrence of an Event
of default or its transfer to the relevant
Participants as prepayment/payment under
the Exchange contracts.

Випадок невиконання зобов’язань –
порушення,
несвоєчасне,
неповне,
неналежне та/або часткове невиконання
зобов’язань Учасниками Біржових торгів
Гарантованих зобов’язань.
Електронний підпис – електронне графічне
зображення
печатки
і
підпису
уповноваженої особи на скані документа
АБО електронне зображення підпису
уповноваженої особи в електронному
повідомленні, направленому по електронній
пошті засобами
електронного
комунікаційного
зв’язку
загального
користування, або коректне введення логіну
і пароля в СЕТ.
Договір на здійснення клірингового
обслуговування – змішаний договір, що
укладений між Клієнтами Центрального
контрагента, Біржі, Учасниками, Біржею,

Event of default - infringement, untimely,
incomplete, inadequate and / or partial failure of
the Exchange trading Participants to meet their
Guaranteed obligations.
Electronic signature - electronic graphic
picture of the seal and signature of authorized
person on the scanned document, or electronic
display of the signature of the authorised person
in electronic message sent by the email, or by
means of telecommunications of public use, or
correct entering in ETS of login and password.

Clearing service contract - mixed contract
entered into between Clients of the Central
Counterparty or Exchange, Participants, and
Exchange that regulates their rights and
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регламентує їх права та обов’язки щодо
організації, проведення і участі в Біржових
торгах та складається з Правил клірингу,
відповідного
Регламенту
відповідних
Біржових
торгів,
Пропозиції
щодо
організації та проведення Біржових торгів,
акцептованої Центральним контрагентом
та/або Біржею заяви на здійснення
клірингового
обслуговування
інших
документів та правочинів, що здійснюються
відповідно до цих Правил клірингу,
Регламенту, практики, яка склалася на
біржовому ринку.
Клієнт – особа, що бажає скористатися
послугами Центрального контрагента із
здійснення клірингового обслуговування
Реєстр
укладених
Біржових
контрактів/Витяг з реєстру укладених
біржових контрактів – документ, який
формується Біржею та Центральним
контрагентом на підставі заявок учасників
Біржових торгів, що співпали відповідно до
Правил Біржі;
Грошові розрахунки – переказ коштів, що
здійснюється
Біржею
у
порядку,
визначеному цими Правилами, з метою
забезпечення виконання розрахунків за
Біржовими контрактами;
Повідомлення
(електронне
повідомлення)
розпорядження,
документи,
повідомлення
та/або
інформація, на підставі яких здійснюється
кліринг, які надаються Центральним
контрагентом учасниками клірингу або
Біржою у формі електронного документа та
оформлюються у вигляді, визначеному
відповідними внутрішніми документами
Центрального контрагента та відповідними
договорами;
Офіційний сайт Біржі/Центрального
контрагента – сайт www.ucclearing.com
Розрахунковий банк – банківська установа,
в якій відкрито поточні рахунки Біржі.
Система клірингового обліку – внутрішня
система обліку Біржі / Центрального
контрагента, яка використовується Біржею
та Центральним контрагентом для обліку
прав та зобов’язань учасників клірингу за
Біржовими контрактами, обліку інформації
про активи, заблоковані для виконання цих
правочинів, а також облік гарантійних
внесків учасників клірингу;
Система електронних біржових торгів

obligations as to the organization, conduct and
participation in the Exchange trading, and
consisting of clearing Rules, Regulations relevant
to the Exchange trading, Proposals for the
organization and conduct of the Exchange
trading, application for clearing service
accepted by the Central Counterparty and/or the
Exchange, and other documents and deeds
concluded pursuant to these clearing Rules,
Regulations, and the practice developed in the
Exchange market.

Client - a person who wants to use the clearing
services of the Central Counterparty.
Register of concluded Exchange contracts /
Extract from the Register of concluded
exchange contracts - a document that is formed
by the Exchange and the Central Counterparty
based on the applications of Exchange
participants subject to compliance with the
Exchange Rules;
Cash settlements - transfer of funds by the
Exchange as specified by these Rules, in order
to perform settlements under the Exchange
contracts;
Message (email) - orders, documents, messages
and /or information on the basis of which the
clearing is performed, provided by clearing
Participants, the Central Counterparty or
Exchange in the form of an electronic
document and executed in the form
prescribed by internal documents of the
Central Counterparty and the relevant contracts;

The official website of the Exchange / the Central
Counterparty - site www.ucclearing.com
Settlement bank – bank institution in which the
Exchange has its accounts.
Clearing accounting system - internal
accounting system of the Exchange / Central
Counterparty, which is used by the Exchange
and Central Counterparty to enter the rights and
obligations of clearing participants under
Exchange contracts, enter information about
assets blocked for handling these transactions
and accounting of security deposits of clearing
participants;
System of Electronic Exchange Trading
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(надалі - СЕТ) – інформаційно-торгова(і)
система(и), що існує у вигляді сукупності
обчислювальних
засобів,
програмного забезпечення, баз
даних, телекомунікаційних засобів та
іншого обладнання, що забезпечує
можливість укладення Біржових угод,
підтримку, зберігання, обробки та розкриття
інформації, необхідної для укладення
Біржових контрактів в процесі участі в
Біржових торгах, зокрема, але не виключно
в браузері комп’ютера, приєднаного до
мережі Інтернет
Нормативні положення Біржі - Правила
біржової торгівлі, затверджені рішенням
Загальних зборів членів Товарної біржі
«Центральний
товарний
контрагент»,
викладеному в Протоколі загальних зборів
членів № 2 від 02.04.2018 р., відповідні
Регламенти, Арбітражний кодекс та інші
внутрішні положення Біржі.
Інші терміни, що вживаються в цих
Правилах, використовуються відповідно до
Правил біржової торгівлі, відповідних
Регламентів та чинного законодавства
України.

(hereinafter - SET) – the information and trading
system(s) that exists(exist) as a set of
computational tools, software,
databases,
telecommunications and other equipment,
which provides the possibility to conclude the
Exchange
contracts,
support,
storage,
processing and disclosure of information,
required for concluding the Exchange contracts
during participation in the Exchange trading,
including but not limited to, in the Internet
Browser with due Internet connection.

3. Вимоги до учасників клірингу
3.1. Центральний
контрагент

3. Requirements for clearing participants
3.1. The Central Counterparty provides
clearing services only to the clearing
participants duly accredited to the Exchange,
based on a contract for clearing services, which
is an accession contract within the meaning of
Art. 634 of the Civil Code of Ukraine and
concluded between the Central Counterparty
and the Participant of clearing by acceptance of
application for clearing service by Central
Counterparty.

3.2. Учасниками клірингу можуть бути
суб’єкти господарської діяльності як
резиденти, так і нерезиденти.

3.2. Participants of clearing may be both
resident and non-resident.

Regulatory provisions of the Exchange – the
Trading Rules approved by resolution of the
General Meeting of the Members of the
Commodity Exchange “Central Commodity
Counterparty” contained in the minutes of the
Exchange General Meeting of the Members of
the Exchange No. 2 of 04.02.2018., as well as
the Regulations, the Arbitration Code and other
internal provisions of the Exchange.
Other terms are used in these Rules according to
Trading Rules, relevant Regulations and
applicable laws of Ukraine.

надає
учаснику клірингу, яким може бути тільки
учасник, що належним чином пройшов
акредитацію на Біржі, клірингові послуги
на підставі укладеного з ним договору про
клірингове
обслуговування,
який є
Договором приєднання відповідно до ст.
634 Цивільного кодексу України, та
укладається
між
Центральним
контрагентом та учасником клірингу
шляхом
прийняття
Центральним
контрагентом
заяви
на
здійснення
клірингового обслуговування.

3.3. Особа, яка має намір стати учасником 3.3. An entity/person who intends to become a
клірингу повинна відповідати наступним clearing participant shall comply with the
вимогам:
following requirements:
1)
укласти
з
Центральним
1) conclude a contract with the Central
контрагентом договір про клірингове
Counterparty for clearing service by way of
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обслуговування шляхом приєднання до
цього договору
2)
мати програмне та технічне
забезпечення, належні канали зв’язку з
Центральним
контрагентом,
які
відповідають
вимогам
внутрішніх
документів Центрального контрагента.
3.4. Центральний контрагент з метою
перевірки відповідності вимогам цих
Правил особи, яка має намір стати
учасником клірингу, та учасника клірингу,
має право вимагати надання додаткових
документів.

accession thereto.
2) have software and hardware, appropriate
channels of communication with the Central
Counterparty that meet the requirements of
internal
documents of the Central
Counterparty.

4. Порядок здійснення клірингу
4.1. Центральний
контрагент

4. Clearing procedure
4.1. The Central Counterparty

3.4. The Central Counterparty has the right to
require additional documents to verify
compliance of the applicant who intends to
become a participant of clearing with the
requirements of these Rules.

та
у
визначених цими Правилами випадках
Біржа надає послуги з клірингу, а саме:
•
забезпечення реєстрації угод, що
укладаються, в тому числі передача і
отримання інформації про угоди, їх
перевірка, реєстрація та інші операції;
•
облік зареєстрованих угод — за
видами ринку, за учасниками, за
термінами виконання і т. д.;
•
залік взаємних зобов'язань і
платежів учасників Біржових контрактів;
•
облік гарантійного забезпечення
Біржових контрактів;
•
проведення грошових розрахунків,
в тому числі за участю Центрального
контрагента;
•
забезпечення поставки та оплати
Базового активу і його поставки
відповідно до укладених Біржових
контрактів
згідно
з
відповідним
Регламентом Біржових торгів, в тому числі
за участю Центрального контрагента.
4.2. Для
здійснення
клірингу
Центральний
контрагент
забезпечує
функціонування системи клірингового
обліку, складовою частиною якої є
клірингові записи.
На клірингових записах здійснюється
облік зобов’язань та/або прав учасників
клірингу/клієнтів учасника клірингу з
поставки та/або отримання базового
активу та/або коштів
4.3. Перелік та опис клірингових записів
встановлюється Правилами клірингу та /
або відповідним Регламентом.

and in cases
defined by these Rules the Exchange provide
clearing services, such as:
• ensuring
registration of concluded
transactions, including the transmission and
receipt of information about the transaction,
verification, registration and other operations;
• keeping records of registered transactions
- by market type, participants, terms of
performance etc.
• offset of mutual obligations and payments
of participants under the Exchange contracts;
• keeping record of security deposits under
Exchange contracts;
• cash
settlements,
including
with
participation of the Central Counterparty;
• ensuring delivery and payment for the
Underlying asset and its delivery according to
the terms of Exchange contracts and the
relevant Regulations of Exchange trading,
including with participation of the Central
Counterparty.
4.2. For clearing, the Central Counterparty
maintains a system of clearing accounting, with
clearing entries as its integral part.

Clearing entries are used for recording
obligations and/or rights of clearing
participants of delivery and/or receipt of the
underlying asset and/ or funds.
4.3. List and description of clearing entries is
established by the Clearing rules and relevant
Regulation.

4.4. Кількість клірингових сесій та час їх
проведення встановлюється договором з

4.4. Number of clearing sessions and the time of
conduct thereof is established by a contract with the
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Біржею.
Інформація
про
кількість
клірингових сесій та час їх проведення
публікується
на
офіційному
веб-сайті
Центрального контрагента/Біржі.
4.5. Центральний контрагент здійснює кліринг
за правочинами щодо форвардних контрактів
або інших деривативів, укладеними на Біржі,
на підставі інформації, наданої Біржею
відповідно до законодавства України, умов
укладених з

Exchange. Information on the number of clearing
sessions and their time is published on the official
website of the Central Counterparty/ Exchange.
4.5. The Central Counterparty conducts clearing for
transactions on forward contracts and other
derivatives entered into on the Exchange based on
the information provided by the Exchange in
accordance with the legislation of Ukraine, terms of
contracts concluded with the Exchange and internal
documents of the Central Counterparty.

Біржею договорів та внутрішніх документів
Центрального контрагента.

4.6. Інформація
про
кошти,
що
обліковуються на рахунках Біржі для
здійснення розрахунків, відображається на
клірингових
записах
цих
учасників
клірингу/клієнтів учасників клірингу в
системі клірингового обліку Центрального
контрагента, як відповідні зобов’язання
та/або права з поставки та/або отримання цих
коштів за форвардними контрактами або
іншими деривативами.
4.7. Зміна стану клірингових записів щодо
обліку зобов’язань та/або прав учасників
клірингу/клієнтів учасників клірингу з
поставки та/або отримання коштів, яка
відбувається внаслідок клірингу, є підставою
для проведення грошових розрахунків.
4.8. Інформація
про
базовий
актив,
заблокований на користь Центрального
контрагента в порядку,
визначеному
Правилами біржової діяльності, відповідним
Регламентом або цими Правилами, для
здійснення Центральним контрагентом
клірингу за форвардними контрактами або
іншими деривативами, відображається на
відповідних клірингових записах учасників
клірингу/клієнтів учасників клірингу в
системі клірингового обліку Центрального
контрагента як відповідні зобов’язання
та/або права з поставки та/або отримання
базового
активу
за
форвардними
контрактами або іншими деривативами.
4.9. Інформація
про
базовий
актив,
заблокований на користь Центрального
контрагента в порядку, визначеному
Правилами біржової діяльності, відповідним
Регламентом або цими Правилами, для
здійснення Центральним контрагентом
клірингу за форвардними контрактами,
надається
Центральному
контрагенту
Біржею у складі відомості операцій
блокування базового активу/коштів у
порядку та у формі, що визначені договором

4.6. The information about funds on the
accounts of the Exchange for settlement
appears on the clearing records of such
clearing participants/clients of clearing
participants in the clearing accounting system
of Central Counterparty as the relevant
obligations and/or rights of the supply and/or
receipt if the said funds under forward
contracts or other derivatives.
4.7. Changing of the status of clearing
accounting entries of obligations and/or rights
of clearing participants / clients of clearing
participants of the supply and/or receipt of
funds in consequence of clearing is the basis
for cash settlements.
4.8. In conformity with the procedure
established by the Exchange Rules, the
relevant Regulations or these Rules, for
handling clearing by the Central Counterparty
under forward contracts or other derivatives,
the information on blocked underlying asset
in favour of the Central Counterparty appears
on the relevant clearing records of clearing
participants/clients of clearing participants in
the clearing accounting system of Central
Counterparty as the relevant obligations
and/or rights of supply and/or receipt of the
said funds under forward contracts or other
derivatives.
4.9. In conformity with the procedure
established by the Exchange Rules, the
relevant Regulations or these Rules, for
handling clearing by the Central Counterparty
under forward contracts, the information on
blocked underlying asset in favour of the
Central Counterparty, is provided to the
Central Counterparty by the Exchange as a list
of operations for blocking the underlying
asset / funds in conformity with the procedure
and in the form, determined by the contract
8

між Біржею та Центральним контрагентом.

between the Exchange and the Central
Counterparty.
4.10. Change to the status of clearing entries
in consequence of clearing is the grounds for
formation of clearing list which is provided
by the Central Counterparty to the Exchange
after cash settlements.
4.11. Every day, in conformity with the
procedure and within the terms defined by
internal documents of the Exchange and the
Central Counterparty, the Exchange and the
Central
Counterparty
exchange
the
information on the obligations and/or rights
of delivery and/or receipt of the underlying
asset and / or funds blocked by clearing
participants on clearing entries of clearing for
handling clearing by the Central Counterparty
on the basis of information received from the
Exchange.

4.10.Зміна стану клірингових записів, яка
відбувається внаслідок клірингу, є підставою
для формування клірингової відомості, яка
надається Центральним контрагентом Біржі
після завершення грошових розрахунків.
4.11. Щоденно в порядку та в строки,
визначені внутрішніми документами Біржі
та Центрального контрагента, Біржа та
Центральний контрагент
обмінюються
інформацією про зобов’язання та/або права з
поставки та/або отримання базового активу
та/або коштів, що заблоковані учасниками
клірингу на клірингових записах учасників
клірингу/клієнтів учасників клірингу для
здійснення Центральним контрагентом
клірингу на підставі інформації, отриманої
від Біржі.
4.12. Після отримання від Біржі відомості
правочинів під час проведення клірингової
сесії Центральний контрагент перевіряє дані
правочини для допуску зобов’язань за цими
правочинами до клірингу відповідно до
умов даних Правил та договору з Біржею/

4.12. Following receipt of information from
the Exchange about transactions during
clearing session, the Central Counterparty
checks the said transactions for admission of
obligations under these transactions to the
clearing under the terms of these Rules and
the contract with the Exchange.
4.13. If clearing of obligations under any
transaction from the list of transactions is
impossible, the Central Counterparty returns
the list of transactions to the Exchange.

4.13. У випадку неможливості здійснення
клірингу за зобов’язаннями за будь-яким
правочином
з
відомості
правочинів,
Центральний контрагент повертає відомість
правочинів на доопрацювання Біржі.
4.14. У випадку відповідності відомості
правочинів
вимогам
договору
між
Центральним контрагентом та Біржею,
Центральний контрагент здійснює кліринг
шляхом визначення сумарного зобов’язання
з поставки/отримання кожного виду
базового активу та його оплати, по
відношенню до клірингового запису
учасника
клірингу/клієнта
учасника
клірингу.
4.15. Центральний контрагент здійснює
процедуру клірингу кожного торгівельного
дня в час, вказаний на Офіційному сайті
Біржі як Клірингова сесія. Центральний
контрагент може надавати Витяг з реєстру
укладених біржових контрактів за вимогою
Учасника Біржових торгів.
4.16. Центральний
контрагент
може
здійснювати процедуру клірингу шляхом
автоматичного формування Проміжного
Витягу з реєстру укладених біржових

4.14. In case of compliance of the list of
transactions with the requirements of contract
between the Central Counterparty and the
Exchange, the Central Counterparty handles
clearing by determining the total liabilities of
the delivery / receipt of each type of
underlying asset and its payment in relation to
the clearing entry of the clearing participant/
client of the clearing participant.
4.15. The Central Counterparty handles the
clearing procedure on each trading day at the
time indicated on the official website of the
Exchange as a clearing session. On request of
Exchange trading participant, the Central
Counterparty may provide Extract from the
register of the concluded Exchange contracts.
4.16. The Central Counterparty may perform
the procedure of clearing by the automatic
generation of Interim Extract from the
Register of concluded Exchange contracts in
9

контрактів в СЕТ з використанням
програмно-апаратного комплексу Біржі.
4.17. Витяг з реєстру укладених біржових
контрактів в СЕТ, наданий Центральним
контрагентом та Біржою y дату експірації
форвардного
контракту,
є
заявою
Центрального
контрагента
на
залік
зустрічних однорідних вимог до Учасника
торгів щодо зобов’язань за відповідними
форвардними контрактами щодо постачання
базового активу та щодо оплати базового
активу в дату експірації контракту.
Зобов’язання за форвардним контрактом
припиняються після підписання витягу з
реєстру укладених біржових контрактів
Біржою та Центральним контрагентом.
4.18. Учасники, Центральний контрагент та
Біржа погодилися, що скан Біржових
контракті та інших документів, укладених на
Біржі має силу оригіналу до моменту обміну
оригіналами в друкованому вигляді. Такі
документи та їх скани не можуть бути
визнані недійсними тільки через їх
електронну форму. Електронне графічне
зображення
печаток,
найменування
Продавця,
Покупця,
Центрального
контрагента,
Біржі
та
підписів
їх
уповноважених осіб на сканах документів
вважається
електронним
підписом
і
печаткою Продавця, Покупця, Центрального
контрагента та Біржі відповідно.

ETS using the hardware- software system of
the Exchange.
4.17. The Extract from the Register of concluded
Exchange contracts in
SET, provided
by
the
Central counterparty and
Exchange as of date of expiration of forward
contract, shall be treated as the claim of the
Central Counterparty for set-off towards the
trading Participant concerning the obligations
under the relevant forward contracts for
delivery of the underlying asset and the
underlying asset payment. The obligations
under the forward contract shall be terminated
after signing of the Extract from the Register of
concluded Exchange contracts by the Exchange
and Central Counterparty.
4.18. All Participants, Central Counteragent
have agreed that scanned Exchange contracts
and other documents that are concluded at the
Exchange, have the power of the documents
made in hard copy until their substitution with
the hard copies of ones. These documents both
in electronic (scanned) form or in hard copy
cannot be declared invalid only because of its
electronic form. Electronic graphic images of
stamps of the Seller, the Buyer, the Central
Counterparty , the Exchange and electronic
graphic images of signatures of authorized
persons on the scanned copy of the
abovementioned documents shall considered
as an electronic signatures and seals of the
Seller, the Buyer, the Central Counterparty
and the Exchanges respectively

5.
Порядок,
умови
допуску
зобов’язань до клірингу та вимоги до
таких зобов’язань
5.1. Центральний контрагент здійснює
кліринг тільки тих зобов’язань, які
допущені для здійснення клірингу в
порядку та на умовах, встановлених цими
Правилами
5.2. Для допуску зобов’язань щодо
розрахунків
до
клірингу
через
Центрального
контрагента
Клієнти
повинні виконуватися наступні умови:

5. The procedure and terms of admission
and requirements for clearing obligations

учасниками
клірингу
подано
Центральному контрагенту належним
чином оформлені заяви на здійснення
клірингового обслуговування, на яких
Біржа проставляє відмітку про їх
прийняття.

- the clearing Participants shall submit duly
executed applications for clearing service
accepted by the Exchange, with its ma which
shall be marked with a mark of acceptance by
the Exchange.

5.1. The Central Counterparty performs clearing
of only those obligations that are approved for
clearing in conformity with the procedure and
on terms established by these Rules.
5.2. For admission of settlement obligations
to clearing through the Central Counterparty,
the Clients shall fulfil the following
conditions:
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5.3. Заяви повинні бути
Центральним контрагентом.
6.
Порядок
послуг

оплати

погоджені

5.3. The applications shall be submitted by
the Central Counterparty.

клірингових

6. The procedure of payment for clearing
services
6.1. Payment for the clearing services of the
Central Counterparty shall be made according
to the Tariffs of the Central Counterparty
according to the form, which is annexed to
these Clearing Rules and forms an integral
part hereof. Tariffs of the Central
Counterparty are approved by its executive
body and may be agreed by the Exchange.
The Central Counterparty has the right to
change Tariffs unilaterally. Tariffs are placed
by the Central Counterparty in electronic
form on the official website of the Exchange
at least two business days before the date
when new tariffs come into force.

6.1. Оплата
клірингових
послуг
Центрального контрагента здійснюється
відповідно до Тарифів Центрального
контрагента по формі, яка є додатком до
Правил клірингу та є їх невід’ємною
частиною.
Тарифи
Центрального
контрагента
затверджуються
його
виконавчим
органом
та
можуть
погоджуватися
Біржею.
Центральний
контрагент має право в односторонньому
порядку змінювати Тарифи. Тарифи
розміщуються Центральним контрагентом в
електронному вигляді на офіційному сайті
Біржі не менш ніж за два робочі дні до дати
набуття чинності новими Тарифами.
6.2. Порядок оплати клірингових послуг
Центрального контрагента встановлюється
Правилами клірингу та відповідним
Регламентом.
6.3. Послуги
вважаються
наданими
Центральним контрагентом належним чином,
якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів після
отримання Учасником Витягу з реєстру
укладених біржових контрактів, якщо
Учасник клірингу письмово не заявить про
інше. Підтвердженням надання послуг та їх
вартості є Витяг з реєстру укладених
біржових
контрактів/Реєстр
укладених
біржових контрактів.
У випадку участі в біржових торгах
нерезидентів,
між
Центральним
контрагентом та Учасником біржових
торгів-нерезидентом
може
окремо
підписуватися акт приймання-передачі
наданих послуг та виставлятися рахунок
(інвойс) до сплати послуг, наданих
Центральним контрагентом.
7. Забезпечення на строковому ринку

6.2. The procedure of payment for the clearing
services of the Central Counterparty is
established by the Clearing Rules and the
relevant Regulations.
6.3. Any services shall be deemed properly
provided by the Central Counterparty if
provided within 5 (five) business days following
receipt by the clearing Participant of the Extract
from the Register of concluded exchange
contracts, unless otherwise declared in writing
by the clearing Participant. The Extract from the
Register of concluded exchange contracts
/Register of concluded exchange contracts shall
be the evidence of provision of services and their
cost.
In the case of participation in exchange trading
of non-residents between the CCP and
participant exchange trading non-resident may
sign separate act of acceptance and transfer of
services rendered and billed (invoice) for
payment services provided by central
counterparty.
7. Security instruments on derivatives market

7.1. Всі
Учасники
біржових
торгів
форвардними
контрактами
зобов’язані
внести на поточний рахунок Біржі або
Центрального контрагента Гарантійний
внесок
у
розмірі,
встановленому
відповідними Умовами торгів форвардним
контрактом відповідної серії.

7.1. All Participants of Exchange trading in
forwards shall pay Security deposit to the
current account of the Exchange or Central
Counterparty in the amount, established by the
relevant Terms of trading in forwards of the
relevant series.
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Відповідні Умови торгів форвардним
контрактом відповідної серії публікуються
Центральним контрагентом
на своєму
Офіційному сайті або на Офіційному сайті
Біржі.
Якщо учасник Біржових торгів укладає
одночасно
форвардні
контракти
протилежної спрямованості з передачею
базового активу в різні періоди поставки, то
Біржа та Центральний контрагент мають
право зменшити розмір такого Гарантійного
внеску для такого Учасника Біржових торгів.
Біржа та Центральний контрагент можуть
своїм спільним рішенням зменшити або
скачувати
необхідність
внесення
гарантійного внеску окремим учасникам
торгів, враховуючи кредитоспроможність
учасника, його репутацію та інші фактори.
На підставі Витягу з реєстру укладених
біржових контрактів, отриманого від Біржі,
Біржею та/або Центральним контрагентом в
ході клірингу визначаються підсумкові
нетто-вимоги та / або підсумкові неттозобов'язання Учасників клірингу по поставці
Базового активу на суму укладених
учасником
біржових
контрактів
та
зобов’язання щодо оплати базового активу за
укладеними біржовими контрактами, а
також зобов'язання по сплаті / вимоги щодо
отримання варіаційної маржі відповідно до
Правил клірингу.
За підсумками клірингу за всіма укладеними
угодами Учасники клірингу виконують свої
підсумкові нетто-зобов'язання по поставці
Базового активу на суму укладених
учасником
біржових
контрактів
та
зобов’язання щодо оплати базового активу за
укладеними біржовими контрактами, а
також зобов'язання по сплаті / вимоги щодо
отримання варіаційної маржі, а також
зобов'язання щодо сплати винагороди на
користь Центрального контрагента, а також
зобов'язання Учасників торгів по сплаті
винагороди в користь Біржі, в порядку,
передбаченому Правилами клірингу.

The relevant Terms of trading in forwards are
published by the Central Counterparty on its
Official Website or on the Official Website of the
Exchange.
If a
Participant
of
Exchange trading
concludes simultaneously closing out forward
contracts with supply of the underlying asset in
different supply periods, the Exchange and the
Central Counterparty are entitled to decrease the
amount of the Security deposit for such
Participant of the Exchange trading.
The Exchange and Central Counterparty are
entitled by joint decision to decrease or cancel
the Security deposit for some Participants of the
Exchange trading taking into account the
solvency and reputation of the exchange trading
and other factors.
On the grounds of Extract from the register of
concluded exchange contracts obtained from the
Exchange, the Exchange and/or determine in the
course of clearing final net requirements and/or
final net obligations of clearing Participants on
delivery of Underlying asset on the amount of
contracts concluded by exchange contract
participant and the obligations for payment of
the underlying asset of exchange contracts
concluded, as well as the payment
obligations/requirements for getting a variation
margin according to the Clearing Rules.
According to the results of clearing under all
contracts concluded, the Participants of clearing
perform their final net obligations for supplying
the underlying asset on the amount of contracts
concluded by the Exchange and the obligation to
pay the underlying asset of exchange contracts
concluded and the payment obligations /
requirements for getting variation margin, as
well as the obligation to pay variation margin
and the obligation to pay compensation in favour
of the Central Counterparty, and the obligations
to pay compensation in favour of the Exchange,
as stipulated by the Clearing Rules.

7.2. Система забезпечення гарантій на
торгах форвардними контрактами у Секції
строкового ринку Біржі базується на
принципі
попереднього
розміщення
(депонування) Членом Біржі на поточному
рахунку Біржі в суми коштів, необхідної
для відкриття та підтримання позицій, а

7.2. The collateral system in forward contract
trading in section of derivative market of the
Exchange is based on the principle of prior
placement (deposit) on the current account of
the Exchange of the amount of funds required
to open and maintain positions, as well as to
pay fee to the Exchange.
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також сплати комісійного збору Біржі.
Для реалізації механізму забезпечення
гарантій Біржа допускає тільки тих
учасників, які сплатили принаймні
мінімальний Гарантійний внесок, який
складається з наступним маржових
внесків, якщо інше не визначено
відповідним Регламентом:
1.
початкова маржа;
2.
додаткова маржа;
3.
варіаційна маржа;
4.
поставна маржа.

To implement a mechanism of ensuring
guarantees, the Exchange admits only those
participants who have paid at least a minimum
Security deposit, which consists of the
following margin contributions, if other terms
are not specified by relevant Regulation:

Протягом Торгової сесії учасники мають
право збільшувати свої Гарантійні внески
шляхом перерахування відповідних сум на
поточний рахунок Біржі. Біржа вносить
відповідні дані в систему протягом 1
(однієї)
години
після
отримання
відповідних коштів на поточний рахунок
Біржі.
7.3. Початкова маржа – це спеціальний
вид гарантійного забезпечення, яке
призначене
для
покриття
ризиків
невиконання
та/або
несвоєчасного
виконання Членом Біржі зобов’язань щодо
внесення варіаційної маржі, нарахування
якої може бути здійснено Біржею за
результатами укладання угод та/або в
результаті коригування відкритих позицій
по ринку.
Початкова маржа – це спосіб забезпечення
виконання зобов’язань Учасників торгів у
вигляді грошової суми, що передається
Учасниками біржових торгів Біржі у
рахунок належних з них платежів, на
підтвердження
зобов'язання
і
на
забезпечення його виконання.
Біржа перераховує всю суму початкової
маржі
Учасника
біржових
торгів
Центральному контрагенту у випадках
порушення
зобов’язань
Учасником
біржових торгів, якими вважаються:
непідписання договору купівлі-продажу
базового активу у строк, визначений
відповідним регламентом, або відсутності
повної або часткової оплати базового
активу від Учасника біржових торгів в
строки,
визначені
відповідним
регламентом або договором купівліпродажу базового активу.
Біржа
перераховує
частину
суми

During the trading session, participants have
the right to increase their Security deposits by
transferring the relevant amounts on the
current account of the Exchange. The
Exchange enters the relevant data to the
system within 1 (one) hour after receiving the
funds on the current account of the Exchange.

1. The initial margin;
2. The additional margin;
3. The variation margin;
4. The delivery margin.

7.3. Initial margin - a special type of
Security deposit that is designed to cover the
risk of default and /or delayed fulfilment of
obligations by the Exchange Participant as to
payment of variation margin, the calculation
of which may be made by the Exchange by
results of handling transactions and/or as a
result of adjustment of open positions on the
market.
Initial margin is a way to ensure fulfilment of
obligations of trading Participants in the form
of a sum of money that is transferred by the
Exchange trading Participants to the
Exchange for repayment of funds due from
them, ensuring obligation and in its
implementation.
The Exchange transfers the full amount of the
initial margin of the exchange trading
Participant to the Central Counterparty in case
of infringement of obligations by the
exchange trading Participant, which include:
failure to sign the contract of sale of the
underlying asset in the period specified by the
relevant regulations, or lack of full or partial
payment for the underlying asset of the
exchange trading Participant within the terms
defined by the relevant regulations or contract
of sale of the underlying asset.
The Exchange transfers the amount of initial
13

початкової маржі Учасника біржових
торгів Центральному контрагенту у
розмірі, що дорівнює розміру варіаційної
маржі, що підлягає сплаті Учасником
біржових торгів, що виступає в якості
Покупця.
7.4. Розмір сукупної початкової маржі для
відкриття та подальшого підтримання
позицій
за
певним
форвардним
контрактам визначається за наступною
формулою:
Mp = Сp * N,
де Сp - ставка початкової маржі;
N - кількість відкритих позицій за
відповідним форвардним контрактам.
7.5. Ставки початкової маржі для кожної
серії форвардного контракту визначає
Біржа та вказує в Умовах торгів в Секції
строкового ринку Біржі.
За рішенням Біржі ставка початкової
маржі може бути змінена, але не пізніше,
ніж до 18-00 робочого дня, що передує
дню введення в дію змін. При цьому,
здійснюється перерахунок зобов’язань
Учасників щодо забезпечення відкритих
позицій, та, в разі необхідності, надається
повідомлення
Членам
Біржі
про
необхідність довнесення грошових коштів
для фінансового забезпечення відкритих
позицій у зв’язку зі зміною ставок
початкової маржі.

margin of the exchange trading Participant to
the Central Counterparty for the amount equal
to the variation margin to be paid by the
Participant of exchange trading, acting as the
Buyer.
7.4. The total initial margin for opening and
maintaining subsequent positions in certain
forward contract is determined by the
following formula:
Mp = Сp * N,
where Cp is the rate of initial margin;
N – the number of open positions in the
relevant forward contract.
7.5. The rates of initial margin for each of the
forward exchange contract is determined by
the Exchange and indicated in trading terms in
Section of derivative market of the Exchange.
By decision of the Exchange, the rate of the
initial margin can be changed, but not later
than 6.00 p.m. of the Exchange business day
preceding the introduction of the changes. In
this case, recalculation of participants’
obligations is made to secure open positions,
and if necessary, the Exchange Participants
are notified of the need to pay additional funds
for financial securing of open positions due to
changing rates of initial margin.

7.6. Додаткова маржа - це додатковий
вид гарантійного забезпечення, яке
призначено
для
покриття
ризиків
невиконання
та/або
несвоєчасного
виконання Членом Біржі зобов’язань щодо
внесення варіаційної маржі, нарахування
якої може бути здійснено Біржею за
результатами укладання угод та/або в
результаті коригування відкритих позицій
по ринку.
7.7. Процедура введення додаткової маржі
здійснюється Біржею в наступному
порядку:

7.6. Additional margin is an additional type of
security deposit, which is intended to cover the
risk of default and / or delayed fulfilment of
obligations by the Exchange Participant of
variation margin payment, the calculation of
which may be made by the results of the
Exchange transactions and / or the adjustment of
open positions on the market.

торгівельна сесія по відповідному
форвардному
контракту
призупиняється;
•
засобами електронної торгової
системи СЕТ надається повідомлення
Членам Біржі про введення додаткової
маржі;
•
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7.7. The procedure for the application of
additional margin is made by the Exchange as
follows:
•

trading session on the respective
forward contract is suspended;
•

the Exchange participants are notified
of additional margin my means of
Electronic Trading System (SET);

для відповідного форвардного
контракту значення додаткової маржі
вводиться в СЕТ шляхом додавання її
до значення початкової маржі, що
визначена для такого контракту;
•
здійснюється
перерахунок
зобов’язань
Учасників
щодо
забезпечення
відкритих
позицій
початковою та додатковою маржою, що
були визначені для відповідного
форвардного контракта;
•
Учасникам, в разі необхідності,
надається час на довнесення на
поточний рахунок Біржі/Центрального
контрагента в Розрахунковому банку
грошових
коштів
в
розмірі,
достатньому
для
забезпечення
відкритих позицій;
•
торгівельна сесія по відповідному
форвардному контракту поновлюється.
•

7.7. Коригування позицій по ринку - це
процедура, яка
щоденно
(кожного
торгівельного дня) здійснюється Біржею
та/або Центральним контрагентом по
відношенню до кожної серії форвардного
контракту з метою приведення всіх
відкритих позицій Учасників до єдиної ціни
за відповідним контрактом, за якою в
подальшому і обліковуються такі відкриті
позиції. Ця процедура здійснюється шляхом
нарахування/списання варіаційної маржі
Учасника, позиції якого коригуються.

•

the value of additional margin for the
relevant forward contract is entered in the
SET by adding it to the value of the initial
margin, which is established for such
contract;
• recalculation
of
Participants’
obligations is made for securing open
positions by the initial and additional
margin that have been identified for the
relevant forward contract;
•

If necessary, the Participants are given
time to make additional payment into
account of the Exchange/ Central
Counterparty in the Settlement bank in cash
and in the amount sufficient to secure open
positions;
•

trading session on the relevant forward
contracts renewed.
7.7. Adjustment of positions in the Exchange
is the procedure performed daily (every
trading day) by the Exchange and /or the
Central Counterparty in relation to each series
of forward contract to bring all open positions
of Participants to a single price under the
relevant contract, which is the basis for
further accounting of such open position. This
procedure is performed by crediting / debiting
variation margin of the Participant whose
positions are adjusted.

7.8. В залежності від торгівельного періоду, в 7.8. Depending on the trading period in which
який
вона
відбувається,
процедура it occurs, the market adjustment procedure is
коригування по ринку являє собою наступні as follows:
 during a trading session, just
дії:
 під час торгової сесії щойно укладена
concluded contract is adjusted to the
угода приводиться до поточної
current quoted price. However, if the
котирувальної ціни. При цьому, якщо
contract has led to an open position,
угода призвела до відкриття позиції,
such open position is further
то
така
відкрита
позиція
recognized at the current quoted price.
обліковується далі за поточною
If the deal led to the close position, then
котирувальною ціною. Якщо ж угода
netting (closing) of two opposite
призвела до закриття позиції, то
positions occurs immediately;
 during the trading session, in case of
відразу ж відбувається неттінг
(ліквідація)
двох
протилежних
changing the current quoted price all
позицій;
open positions are reduced to new
 під час торгівельної сесії в разі зміни
current quoted price;
 at the opening of the trading session,
поточної котирувальної ціни всі
відкриті позиції приводяться до нової
if the opening price is different from
поточної котирувальної ціни;
the closing price of the previous
15

під час відкриття торгівельної сесії в
разі, якщо ціна відкриття не співпадає
з ціною закриття попередньої
торгівельної сесії, всі відкриті позиції
приводяться
до
ціни відкриття
поточної торгівельної сесії;

trading session, all open positions are
reduced to the opening price of the
current trading session;

7.9. Варіаційна маржа – це спосіб
забезпечення
виконання
зобов’язань
Учасників торгів у вигляді грошової суми,
що передається Учасниками біржових торгів
Біржі у рахунок належних з них платежів на
забезпечення
виконання
зобов’язання
укласти договір купівлі- продажу базового
активу у випадку зміни ціни базового активу
та зобов’язання оплатити базовий актив
відповідно до відповідного регламенту та
договору купівлі-продажу базового активу, у
розмірі, що визначається в результаті
здійснення процедури коригування по ринку
позицій Учасників та/або в разі закриття
форвардного контракту шляхом укладання
офсетної угоди або його виконання.

7.9. The variation margin is a way to secure
the obligations of Participants in the form of
a sum of money that is transferred by the
Exchange Participants to the Exchange on
account of payments due from them to secure
fulfilment of the obligation to conclude a
contract of sale of the underlying asset if the
underlying asset price changes, and the
obligation to pay for the underlying assets in
accordance with the relevant regulations and
the contract of sale of the underlying asset, in
the amount determined as a result of
adjustment of positions of Participants and /or
in the case of forward contract closing by
conclusion of offset contract, or its fulfilment.

7.10. Нарахування/списання варіаційної маржі
здійснюється протягом всього Торгового
періоду після закінчення торгівельної сесії
відповідним Біржовим контрактом: з
моменту відкриття позиції до моменту
укладення офсетної угоди або до виконання
контракту.

7.10. Crediting / debiting of variation margin
is made throughout the trading period after
the end of trading session by the relevant
Exchange contract: from the opening position
to the conclusion of offset contract, or its
fulfilment.

7.11. Варіаційна маржа по форвардним
контрактам, що нараховується/списується по
позиціям, відкритим в ході торгівельної сесії,
розраховується за наступною формулою:

7.11. The variation margin on forward
contracts, which is credited / debited by
positions opened during the trading session is
calculated by the following formula:



Vm = (Pu - Pk) * N * L,

Vm = (Pu - Pk) * N * L,

де: Pu - ціна форвардного контракту
(або попередня ціна відкритої позиції);

where: Pu is the price of forward contract
(or previous price of open position);

Pk - поточна котирувальна ціна з
врахуванням щойно укладеної угоди
(Pk також може приймати значення
ціни
закриття,
відкриття,
ціни
виконання контракту – розрахункова
ціна);

Pk - is the current quoted price taking into
account the just concluded contract (Pk also
may take the value of the closing, opening
price, contract performance price –
settlement price);
N – is the number of contracts in the
transaction (or the number of open
positions);

N - кількість контрактів в угоді (або
кількість відкритих позицій);
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L - обсяг контракту (згідно до
Специфікації контракту).
При цьому,
якщо Vm – додатна величина, то
варіаційна
маржа
підлягає
перерахуванню покупцем контракту,
якщо ціна закриття є меншою від ціни
форвардного контракту більш, ніж на 3
% (три відсотка) та сума нарахованої
варіаційної маржі перевищує 10 000 грн
на одного Учасника біржових торгів.

L - is the amount of contract (according to
the contract specifications).
In this case,
if Vm is a positive value, the variation
margin is subject to transfer by the Buyer of
the contract if the closing price is less than
the price of the forward contract more than
by 3% (three percent) and the amount of
accrued variation margin exceeds UAH
10,000 per one Participant of the exchange
trading.

Учасники Біржових торгів погоджуються,
що такий спосіб розрахунку є для них
зрозумілий та прийнятний, у випадку
розбіжностей
при
розрахунку
суми
варіаційної маржі, розрахунок, здійснений
Біржею,
вважається
правильним
та
застосовується Сторонами без додаткового
погодження.

Participants of the Exchange trading agree
that such method of calculation is
understandable for them and acceptable, and
in the case of differences in calculating the
amount of variation margin, the calculation
made by the Exchange shall be deemed
correct and applied by the Parties without
further approval.

Біржа/ Центральний контрагент має право
списати суму варіаційної маржі Учасника
біржових торгів з його суми початкової
маржі, при цьому якщо Учасник не порушує
свої зобов’язання, то сума нарахованої
варіаційної маржі після настання дати
експірації форвардного контракту підлягає
перерахуванню Центральному контрагенту в
якості оплати базового активу відповідно до
відповідного Регламенту. При цьому
Учасник біржових торгів, з початкової маржі
якого списано суму варіаційної маржі,
зобов’язаний відновити суму початкової
маржі, інакше позбавляється права подавати
заявки в СЕТ.

The Exchange/ Central Counterparty is
entitled to debit the amount of variation
margin of the exchange trading Participant
from its amount of initial margin; and in this
case, if the Participant does not violate its
obligations, the amount of credited variation
margin after the expiration date of forward
contract is subject to transfer to the Central
Counterparty as payment for the underlying
asset in accordance with relevant Regulation.
In this case, the Participant of the exchange
trading, whose initial margin amount was
debited by the variation margin amount, shall
repay the initial margin amount, otherwise it is
deprived of the right to apply to the SET.

Біржа та/або Центральний контрагент мають
право направити маржинальну вимогу до
Учасника біржових торгів щодо внесення
додаткових коштів на поточний рахунок
Біржі в якості варіаційної маржі.

The Exchange and/or the Central
Counterparty are entitled to direct margin
requirements to the Participant of Exchange
trading for payment of additional funds to the
current account of the Exchange as a variation
margin.
The variation margin is subject to transfer to
the Central Counterparty as a penalty if the
Buyer has delayed signing the contract of sale
of the underlying asset or current underlying
asset payment in accordance with regulations.

Варіаційна маржа підлягає перерахуванню
Центральному контрагенту в якості штрафу
у випадку, якщо Покупець прострочив
підписання
договору
купівлі-продажу
базового активу або чергову оплату базового
активу відповідно до регламенту.
Якщо Учасник не вносить грошові кошти в If the Participant fails to pay funds as a
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якості варіаційної маржі у розмірі, що
вимагається
Біржею
до
12.00
(східноєвропейського часового поясу), то за
рішенням Біржі здійснюється процедура
примусового закриття позицій Учасника
біржових торгів по одному з наведених
нижче способів за вибором Біржі та/або
Центрального контрагента:

variation margin to the extent required by the
Exchange before 12.00 p.m. (Eastern
European time), then, by the decision of the
Exchange, the compulsory closing procedure
of the exchange trading Participant’s
positions takes place according to the one of
the following methods at the choice of the
Exchange and / or the Central Counterparty:

Спосіб 1
• АБО Форвардний контракт, що був
укладений з Учасником, який порушив
зобов’язання, зокрема, але не виключно
щодо
оплати
варіаційної
маржі,
вважається розірваним з моменту спливу
12.00 східноєвропейського часового
поясу, усі права та обов’язки Учасника
та Центрального контрагента за таким
форвардним контрактом припиняються
з моменту розірвання форвардного
контракту.
В цьому випадку Центральний
контрагент набуває безумовне право
подати заявки в СЕТ від свого імені і за
свій рахунок по ціні на свій власний
розсуд.

Method 1
• EITHER The forward contract that was
concluded by the Participant who breached
the obligations concerning payment of
variation margin, but not limited to, shall be
deemed terminated upon expiration of
12.00 p.m. (Eastern European time), and all
rights and obligations of the Participants
and the Central Counterparty under such
forward contract shall be deemed
terminated upon termination of the said
forward contract.
In this case the Central Counterparty gets
unconditional right to apply to SET in its
own name and for its own account at the
price at its sole discretion.

Спосіб 2
• АБО
Центральний
контрагент
набуває
безумовне право подати заявки в СЕТ
від імені та за рахунок такого Учасника
для закриття його позиції без
обмеження ціни та кількості позицій.
Примусове
закриття
позицій
відповідно до цієї статті Правил
клірингу на терміновому ринку
здійснюється щодо:

Method 2
• OR
The Central Counterparty acquires an
unconditional right to apply to the court on
behalf of and for the account of the
Participant to close its positions without
restriction of price and number of positions.
Compulsory closing of positions in
accordance with this Section of Clearing
Rules on the market of derivatives shall be
carried out in respect of:

1)

Недобросовісного
учасника
клірингу,
що
має
невиконану
Маржинальну вимогу, або

1)

Учасника
клірингу,
клірингове
обслуговування
якого призупинено за рішенням
Клірингового центру, або
3) Недобросовісного
учасника
клірингу,
що
має
непогашену
заборгованість, або
4) Учасника клірингу, на майно якого,
що враховується на торговому і / або

2) Clearing

2)
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Unfair clearing Participant that failed to
fulfil the Margin call, or

Participant, whose clearing
services were suspended on the decision of
the Clearing centre, or
3)

Unfair clearing Participant having
outstanding debt, or
4) Clearing Participant whose property
recognized on the trading and/or clearing
account is enforced.

кліринговому
стягнення.

рахунку,

звернено

Центральний контрагент та /або Біржа,
діючи від імені Учасника клірингу
щодо себе особисто, здійснює всі
юридичні і фактичні дії, необхідні для
укладення угод відповідно до цієї статті
Правил клірингу на терміновому ринку
без
спеціального
повноваження
(доручення), а також без згоди Учасника
клірингу.

The Central Counterparty and/or the
Exchange, acting on behalf of the clearing
Participant, in their own name, exercise all
legal and practical steps necessary for the
conclusion of transactions in accordance
with this article of the Clearing Rules on the
market of derivatives without special
powers (power of attorney), and without
the consent of the clearing Participant.

В ході процедури примусового закриття
позицій, що проводиться відносно
Учасника клірингу між Центральним
контрагентом та Недобросовісним
учасником клірингу в Торговій системі
Біржі без подачі заявок укладаються
офсетні контракти, що призводять до
зменшення
Гарантійного
Внеску
Недобросовісного учасника клірингу,
за цінами згідно рішення Біржі та / або
Центрального контрагента.
В ході процедури примусового закриття
позицій, що проводиться відносно
Учасника клірингу в період часу до
закінчення поточного торгівельного
періоду,
між
Центральним
контрагентом та таким Учасником
клірингу в Торговій системі Біржі без
подачі заявок укладаються офсетні
форвардні контракти, протилежні
позиціям такого Учасника клірингу, за
цінами,
за
рішенням
Біржі
/
Центрального контрагента.

During the procedure of compulsory
closing of positions held in respect of the
clearing Participant, offset contracts are
concluded
between
the
Central
Counterparty
and
unfair
clearing
Participant in the Trading System of the
Exchange without application, leading to a
decrease in the Security deposit of unfair
Participant, at the prices set by decision of
the Exchange and /or the Central
Counterparty.

Учасник, який прийняв рішення
відкликати таке право у Центрального
контрагента, зобов’язаний довести до
Центрального
контрагента
своє
рішення
шляхом
направлення
повідомлення засобами поштового
зв’язку (цінним листом з описом
вкладення), таке рішення Учасника
набуває чинності протягом одного
робочого
дня
після
отримання
уповноваженим
співробітником
Центрального
Контрагента
повідомлення учасника про заборону
Центральному контрагенту подавати
заявки від імені такого Учасника в СЕТ,

The Participant that decided to withdraw
such right from the Central Counterparty
is required to bring its decision to the
notice of the Central Counterparty by a
notice to be sent by post (registered letter
with an enclosure list); such decision of
the Participant shall come into force
within one business day after receipt by
authorized employee of the Central
Counterparty of the notice of the
Participant prohibiting to submit
applications in ETS on behalf of such
Participant; in this case, all security
deposit amount of such exchange trading
Participant is subject to transfer to the
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During the procedure of compulsory
closing of positions held in respect of the
Clearing Participant, offset forward
contracts are concluded between the
Central Counterparty and such clearing
Participant in the Trading System of the
Exchange without application in the time
period before the end of the current Trading
period, opposite to position of the Clearing
Participant, at the prices set by decision of
the Exchange and /or the Central
Counterparty.

при цьому вся сума перерахованого
гарантійного внеску такого Учасника
біржових
торгів
підлягає
перерахуванню
Центральному
контрагенту в строк, визначений
відповідним регламентом або Біржею
самостійно без будь-яких зустрічних
зобов’язань. а такий Учасник біржових
торгів втрачає право власності на свій
Гарантійний внесок у повному обсязі з
моменту отримання повідомлення
Біржею та Центральним контрагентом.

Central Counterparty within the period
specified by the Exchange alone or the
relevant regulations without any counter
obligations, and such exchange trading
Participant is no longer entitled to its
security deposit in full from the date of
receipt of such notice by the Exchange
and the Central Counterparty.

7.12. Поставна маржа - це спеціальний вид
гарантійного забезпечення, яке призначене
для покриття ризиків невиконання та/або
несвоєчасного виконання Членом Біржі (або
його клієнтом) зобов’язань щодо поставки
базового активу при наближені дати
виконання форвардних контрактів з
фізичною поставкою базового активу.

7.12. Delivery margin is a special type of
security deposit designated to cover the risk of
default and / or late fulfilment by the
Exchange Participant (or its client) of the
obligation to deliver the underlying asset at
the approach of the date of closing forward
contracts with physical delivery of the
underlying asset.

Розмір поставної маржі та дата її введення
встановлюються Біржею для кожної серії
форвардного контракту та зазначається в
Умовах торгів в Секції строкового ринку
Біржі.

The amount of delivery margin and the date
of its entry are set by the Exchange for each
forward contract series and specified in the
Terms of trading in the Section of Exchange
derivative market.

Процедура
введення
поставної
маржі
здійснюється Біржею при настанні дати
введення поставної маржі для відповідного
форвардного контракту до початку торгів в
наступному порядку:

The procedure for entry of delivery margin on the
date of entry of delivery margin for the relevant
forward contract shall be carried out prior to
trading in conformity with the following
procedure:

• для відповідного форвардного контракту
значення поставної маржі вводиться в СЕТ
шляхом додання її до значення початкової
маржі, що визначена для такого контракту;
• здійснюється перерахунок зобов’язань
Учасників щодо забезпечення відкритих
позицій початковою та поставною маржею, що
були визначені для відповідного форвардного
контракту.
7.1.17. Поставна маржа діє до повного
виконання Членом Біржі (та його клієнтами)
зобов’язань з поставки/прийняття базового
активу відповідного форвардного контракту.

• the delivery margin for the relevant forward
contract value is entered in the ETS by adding it to
the value of the initial margin established for such
contract;
• recalculation of obligations of Participants
takes place to secure open positions with the initial
and the delivery margin established for the
relevant forward contract.
7.1.17.
The delivery margin shall be valid until
fulfilment by the exchange Participant (and its
clients) of obligations of delivery/acceptance of
the underlying asset under the relevant forward
contract.
Prior to the trading day, the Exchange Participants
shall provide for availability of funds on the
settlement account of the Exchange with the
Clearing Bank as follows:

До початку торгівельного дня Члени Біржі
повинні забезпечити наявність на поточному
рахунку Біржі в Розрахунковому банку
грошових коштів:
•
в розмірі однієї ставки початкової та
поставної маржі (якщо така передбачена для
відповідного контракту) на кожну відкриту
позицію Члена Біржі та його клієнтів;
•
в сумі нарахованої до сплати за
результатами
торгів

• in the amount of one primary and delivery
margin rate (if it is stipulated for the relevant
contract) for every open position of the Exchange
Participant its clients;
• in the amount of variation margin payable by
the results of trading of the previous trading day;
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попереднього
торгівельного
дня
варіаційної маржі;
в сумі нарахованої до сплати за результатами
торгів
попереднього торгівельного
дня комісійної винагороди Біржі та поставного
збору (якщо такий передбачений для
відповідного контракту).

Кошти
Члена
Біржі,
надіслані
в
Розрахунковий банк для участі в торгах на
Секції строкового
ринку
Біржі,
враховуються на спеціальних торгових
рахунках Члена Біржі в електронній
торгівельній системі СЕТ.
Загальна сума фінансових вимог до Членів
Біржі вказується у звітах, що надаються
Біржею Членам Біржі за результатами
торгівельного дня.
Члени Біржі також повинні передбачити
наявність
на
поточному
рахунку
Біржі/Центрального контрагента додаткових
власних грошових коштів для фінансового
забезпечення позицій, що можуть бути
збільшені, або відкритих додатково в ході
торгівельного дня.
Відсутність
на
торговому
рахунку
фінансового забезпечення унеможливлює
збільшення та відкриття нових позицій на
користь Члена Біржі та його клієнтів.
7.13. Визначення цін відкриття, закриття,
котирувальних та розрахункових на
строковому ринку.
7.14. Біржа має право приймати заходи
щодо регулювання цих цін згідно з
Правилами. Всі ціни визначаються у розрізі
серій для кожного контракту.
Ціною
відкриття торгівельної
сесії
вважається ціна закриття попередньої
торгівельної сесії. У випадках різких
коливань (межі яких визначаються Біржею)
на ринку базового активу та/або за
контрактами з низькою ліквідністю Біржа
має право встановлювати іншу ціну
відкриття за відповідними строковими
контрактами.
Ціна відкриття першої торгівельної сесії за
новою серією контракту встановлюється
Біржею.
У разі відсутності Біржових контрактів
протягом попередньої сесії Біржа має право
змінити ціну відкриття на наступну
торгівельну сесію.

in the amount of the Exchange fee and the delivery
margin payable accrued in the amount payable by
the results of trading of the previous trading day; (if
it is stipulated for the relevant contract).

Funds of the Exchange Participant transferred to
the Clearing Bank for participation in trading
in the derivative market Section of the
Exchange are kept on special trading accounts
of the Exchange Participant in Electronic
Trading System (SET).
The total amount of financial requirements for
Participants of the Exchange is indicated in the
reports provided by the Exchange to the
Exchange Participants on the trading day
results.
The Exchange Participants shall also provide
for the presence of own funds in the bank
account of Exchange / Central Counterparty for
financial securing of positions which may be
increased or additional positions opened
during the trading day.
The lack of financial security on the trading
account causes increase and opening new
positions in favour of the Exchange Participant
and its clients impossible.
7.13. Opening, closing, quotation and
settlement pricing on derivatives market.

7.14. The Exchange may take steps to regulate
those prices in accordance with the Rules. All
prices are determined in the context of each
contract series.
The price of opening a trading session is
considered to be equal to the closing price of
the previous trading session. In cases of sudden
fluctuations (their limits are determined by the
Exchange) on the market of the underlying asset
and /or low-liquidity contracts, the Exchange
may set other opening price on the relevant
derivative contracts.
The opening price of the first trading session of
a new series contract is set by the Exchange.
In the absence of exchange contracts during the
previous session, the Exchange has the right to
change the opening price for the next trading
session.
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Протягом торгівельної сесії безперервно
розраховується поточна котирувальна ціна
як середньозважена ціна усіх укладених
угод протягом торговельної сесії.
При розрахунку, котирувальна ціна
округляється до значення, що кратне кроку
ціни (тіку).
Поточна котирувальна ціна на кінець
торгівельної сесії за відповідною серією
строкового контракту є ціна закриття за
цією серією контракту, і відносно неї
відбувається розрахунок варіаційної маржі
за відкритими позиціями для форвардних
контрактів. Ціна закриття визначає
біржовий курс відповідної серії строкового
контракту.
Якщо в ході торгівельної сесії не було
укладено жодної угоди, котирувальною
ціною (ціною закриття) даної торгівельної
сесії вважається ціна відкриття цієї сесії.
7.15. Біржа не несе відповідальності за
адекватність котирувальної ціни реальній
ситуації на ринку базового активу в день
виконання контракту, але бере на себе
зобов’язання
щодо
контролю
за
дотриманням методики визначення цін, що
надається в Специфікації контракту.
Біржа залишає за собою право приймати
рішення щодо регулювання цін відкриття
та котирувальної, в тому числі, в разі
необхідності, встановлювати такі ціни
рішеннями Правління Біржі на основі
експертних оцінок або іншим чином.

The current quoted price is continuously
calculated during the trading sessions as the
weighted average price of all the contracts
concluded during trading session.
In the calculation, the quoted price is rounded
to the value multiple to price increment.

7.16. Ліквідація зобов’язань за біржовими
контрактами
та
порядок
виконання
контракту.
Для того, щоб ліквідувати (закрити)
відкриту позицію та відповідно анулювати
свої зобов’язання за укладеною угодою
Учасник біржового ринку має укласти
офсетну угоду:
• Учасник - продавець (в короткій
позиції) повинен купити відповідну
продажну кількість контрактів тої ж
специфікації та серії;
• Учасник - покупець (в довгій позиції)
повинен продати відповідну купівлі
кількість контрактів тої ж специфікації та
серії.
Закриття позиції означає припинення в
Учасника біржового ринку сукупності
відповідних прав та зобов’язань. Закриття

7.16. Closing obligations under exchange
contracts and contract fulfilment procedure.

The current quoted price at the end of trading
session on the relevant series term contract is
the closing price of the contract of such series,
and it is used as a benchmark for calculation of
variation margin on open positions for forward
contracts. Closing price determines the
exchange rate of the relevant series of
derivative contract.
If no contracts are concluded during the
trading session, the opening price of the
session shall be deemed quotation price
(closing price) of such trading session.
7.15. The Exchange is not responsible for the
adequacy of the price quoted to real situation
on the market of the underlying asset on the day
of contract fulfilment; however, it undertakes
to monitor compliance with the trading
methodology provided in the contract
specifications.
The Exchange reserves the right to take
decisions regarding the regulation of opening
and quotation prices, and, if necessary, to set
such prices by resolution of the Exchange
Management Board based on expert
assessments or otherwise.

To liquidate (close) open position and
accordingly cancel its obligations under the
contract signed, the exchange market
Participant shall conclude an offset contract:
•
The selling Participant (a short position)
shall purchase the relevant number of the sale
contracts of the same specifications and series;
•
The buying Participant (a long position)
shall sell the relevant number of the sale
contracts of the same specifications and series.

Closing position means the termination of the
total rights and obligations of the exchange
market Participant. Closing positions is carried
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позиції здійснюється в разі :
•
виконання контракту;
•
укладення
офсетних
угод
за
контрактом, коли відкрита позиція за цим
контрактом дорівнюватиме нулю;
•
при
виникненні
обставин
непереборної
сили
або
інших
надзвичайних ситуацій на строковому
ринку Біржі;
•
у разі примусового закриття позиції у
випадках, визначених цими Правилами
та/або іншими внутрішніми документами
Біржі.
Учасник Біржових торгів надає доручення
підписанням заяви про акредитацію Біржі
на виставлення заявок протилежних його
відкритій позиції у випадку необхідності
закриття його позиції за рішенням Біржі.
Біржа має право подавати заявки, зокрема
ринкові або лімітні, від імені та за рахунок
Учасника з метою закриття його позиції.
Біржею може здійснюватися примусова
ліквідація позицій Члена Біржі.
Примусова ліквідація позицій Члена Біржі та
його клієнтів застосовується в наступних
випадках:

out in case of:
•
fulfilment of contract;
•
conclusion of offset contracts under the
contract when the open position for this
contract is zero;
•
in the event of force majeure or other
emergencies on the Exchange derivative
market;
•
in case of compulsory closing of the
position in accordance with these Rules and/or
other internal documents of the Exchange.

By signing an application for accreditation, the
exchange trading Participant calls for opposite
position to its open position in the case of
necessity to close its position by a decision of
the Exchange. The Exchange is entitled to
make orders, in particular, market or limit
orders, on behalf of the Participant with a view
to closing its position.
The Exchange may carry out compulsory
closing positions of the Exchange.
Compulsory closing positions of the Exchange
Participant and of its clients is carried out in the
following cases:

в разі втрати Членом Біржі допуску
до торгів конкретною серією/видом
строкового контракту або в разі
виникнення обмеження на право
укладання угод на купівлю чи продаж,
якщо це передбачалося Специфікацією
контракту
та/або
відповідним
Регламентом;

a)

в разі призупинення його членства на
Біржі;

b)

c)

при незакритті Членом Біржі
позицій згідно вимог відповідного
Регламенту;

c)

d)

в разі невиконання Членом Біржі до
початку
торгів
строковими
контрактами вимог щодо фінансового
забезпечення позицій, відкритих на
власний рахунок та на рахунки своїх
клієнтів, початковою та поставною
маржею;

d)

в разі припинення торгів певною
серією/видом строкового контракту.

e)

a)

b)

e)
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in case of loss by the exchange
Participant of the access to trade in a
specific series / type of derivative contract
or in the event of restrictions on the right to
conclude contracts of purchase/sale if it is
stipulated by the contract specifications
and/or relevant Regulation;

In case of suspension of its participation
on the Exchange;
in case of failure of the Exchange
Participant to close position by
requirements of relevant Regulation;
in case of failure of the Exchange
Participant to fulfil the requirements for
securing its positions opened on its own
account and on accounts of its clients by
initial and delivery margin prior to trading
in derivative contracts

in case of termination of trading in certain
series / type of derivative contract.

Рішення про застосування процедури
примусової ліквідації позицій приймається
Біржею до початку торгів строковими
контрактами.
Брокери
Члена
Біржі,
до
якого
застосовується
процедура
примусової
ліквідації позицій, до торгів строковими
контрактами не допускаються.
Процедура примусової ліквідації позицій
проводиться в наступному порядку:




The decision on the application of the
compulsory closing positions shall be taken
by the Exchange prior to trading in derivative
contracts.
Brokers of the Exchange Participant, to which
the procedure of compulsory liquidation of
positions is applied, are not accepted to
trading in derivative contracts.
The procedure of compulsory closing
positions takes place as follows:

протилежно спрямовані відкриті
позиції
з
загального
клієнтського
позиційного
рахунку
та
клієнтських
позиційних
рахунків
переводяться
на
власний
позиційний рахунок Члена
Біржі;
в
разі,
якщо
виконання
процедури,
передбаченої
попереднім
пунктом,
не
призвело до досягнення стану
повного
фінансового
забезпечення відкритих позицій,
ліквідація позицій
Члена
Біржі
здійснюється
повноваженим співробітником
Біржі шляхом подання в СЕТ
ринкових заявок від імені та на
рахунок відповідного Члена
Біржі.

Біржа надає Члену Біржі, позиції якого
ліквідуються, можливість запропонувати
власний порядок ліквідації позицій. В разі,
якщо Біржа згодна прийняти запропонований
Членом Біржі порядок ліквідації позицій,
процедура примусової ліквідації позицій
проводиться у відповідності з ним.
Процедура примусової ліквідації позицій,
здійснюється шляхом закриття відкритих
позицій за відповідною серією/видом
строкового контракту по ціні закриття, що
затверджена Котирувальною комісією Біржі.
Усі витрати, пов’язані з проведенням
примусового закриття позицій, сплачуються
Членом Біржі, до якого була застосована



the opposite open positions from the
general client position account and
from clients position accounts are
transferred to own position account of
the Exchange Participant;



in case the procedure set forth in the
preceding paragraph did not lead to
the attainment of full financial
security of open positions, the
liquidation of positions of Exchange
Participant is carried out by an
authorized employee of the Exchange
by means of entering market
applications in SET in the name and on
the account of Exchange Participant.

The Exchange provides the Exchange
Participant, whose positions are subject to
closing, with the possibility to suggest its own
procedure of closing its positions. If the
Exchange agrees to apply the procedure
suggested by the Exchange Participant, the
procedure of compulsory closing positions
shall be brought into compliance with such
suggestion.
The procedure of compulsory closing
positions shall be carried out by closing open
positions on the relevant series / type of
derivative contract at the closing price
approved by the Quotation Fee of the
Exchange.
All costs related to the compulsory closing
positions shall be paid by the Exchange
Participant to which the procedure is applied.
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процедура. Відповідальність за примусово
закриті позиції клієнтів несе Член Біржі.

Responsibility for compulsory closing
positions of clients shall be beared with the
Exchange Participant.
У випадку систематичного (більше двох
In the case of systematic failure (more than
разів) невиконання Членом Біржі вимог по
twice) of the Exchange Participant to meet the
грошовому забезпеченню відкритих позицій requirements of securing open positions or
або по поставці базового активу, що
supply of underlying asset, which resulted in
спричинило примусове закриття його
the compulsory closing its positions, the
позицій, Біржа має право поставити питання Exchange is entitled to require termination of
про припинення операцій цього Члена Біржі operations of such Exchange Participant in
в Секції строкового ринку Біржі.
derivative market section of the Exchange.
Член Біржі, що не ліквідував свою відкриту
позицію до дня виконання контракту і несе
по ній зобов’язання, повинен їх виконати
згідно Стандартної (типової) форми
форвардного контракту, опублікованої на
офіційному сайті Біржі та порядку
розрахунків за ним, встановленому Біржею.
Біржа має право прийняти рішення про
встановлення додаткової маржі та нових
ставок початкової маржі для кожної серії
строкового контракту.
Біржа має право прийняти рішення про
анулювання
строкових
контрактів,
укладених учасниками нерезидентами або
неплатниками податку на додану вартість
шляхом примусового закриття їх відкритої
позиції, при цьому варіаційна маржа або
заборгованість учасника перед Центральним
контрагентом або Центрального контрагента
перед учасником, утворена в результаті
клірингу, виплачується тільки у випадках,
передбачених відповідним Регламентом.
8. Особливості клірингу на строковому
ринку
8.1. В
дату
закінчення
відповідного
торгового періоду (настання дати експірації
форвардного контракту) Біржа розраховує
зобов’язання кожного учасника перед
Центральним контрагентом, формує Реєстр
укладених біржових контрактів та надає
Витяг з реєстру укладених біржових
контрактів.
Підписанням заяви на кліринг (на здійснення
клірингового обслуговування)
Учасник
погоджується на зарахування (залік)
зустрічних вимог на поставку базового
активу або на оплату базового активу та
надає
уповноваження
Біржі
та
Центральному
контрагенту
здійснити

Participant of the Exchange, which failed to
close its open position as of the day of
contracts fulfilment and bears the obligations
thereunder, shall fulfil those obligations
according to Standard (common) form of
forward contract, published on the official
website of the Exchange and the settlement
procedure thereunder established by the
Exchange.
The Exchange may decide to establish
additional margin and new rates of initial
margin for each series of derivative contract.
Exchange may decide to annul derivative
contracts concluded by non+residents or nonpayers of value added tax by the forced closure
of their open positions, and the variation margin
or debt of participant to central counterparty or
central counterparty to the participant, appeared
as a result of clearing, shall be payable only in
cases stipulated by the relevant Regulation.

8. Peculiarities of clearing on the
derivatives market
8.1. At the date of the end of the trading period
(the expiration date of forward contract), the
Exchange calculates the obligations of each
Participant in relation to the Central
Counterparty, forms the Register of concluded
exchange contracts and provides the Extract
from the Register of concluded exchange
contracts to the Participants.
By signing the application for clearing
(clearing service) the Participant agrees to
set-off for the supply of underlying asset or
payment for the underlying asset, and
authorizes the Exchange and the Central
Counterparty to make settlement of final
obligations of the Participant to the Central
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розрахунок кінцевих зобов’язань учасника
перед Центральним контрагентом та вимог
до Центрального контрагента. Останній день
торгового періоду вважається датою строку
виконання зобов’язань за форвардним
контрактом (дата експірації форвардного
контракту), Біржа/Центральний контрагент
надає Учасникам Витяг з Реєстру укладених
біржових контрактів протягом одного
робочого дня з дати експірації форвардного
контракту.
9. Забезпечення на ринку спот
9.1. На ринку спот Центральний контрагент
може виступати учасником Біржі та
подавати заявки на купівлю і продаж
базового активу від власного імені і за
власний рахунок.
Центральний контрагент може виступати
гарантійним учасником по біржових торгах
згідно із затвердженим відповідним
Регламентом.

Counterparty and requirements for the
Central Counterparty. The last day of the
trading period is considered the date of
fulfilment of obligations under a forward
contract (expiration date of forward contract);
the Exchange / the Central Counterparty
provides the Participant with the Extract from
the Register of concluded exchange contracts
within one business day from the date of
expiration of the forward contract.

10. Забезпечення виконання
зобов’язань Центральним контрагентом
10.1. З метою недопущення порушення
зобов’язань Центральним контрагентом,
останній має право ініціювати біржові
торги спот за правилами Регламенту, який
затверджений
для
біржових
торгів
форвардними контрактами, в такому разі
особливі умови торгів базовим активом на
ринку спот встановлюються рішенням
Центрального контрагента за погодженням
з Біржовим комітетом або іншим
уповноваженим органом Біржі.
Центральний контрагент має право
подавати заявки на купівлю і на продаж
форвардних контрактів та/або на купівлю і
продаж базового активу від власного імені
і за власний рахунок, при цьому
Центральний
контрагент не сплачує
комісійний збір Біржі та кліринговий збір,
якщо інше не встановлено відповідним
Регламентом або рішенням Біржового
комітету.
У разі настання випадку порушення
зобов’язань одним або декількома
учасниками біржових торгів форвардними
контрактами, Центральний контрагент має
право ініціювати додаткові біржові торги,
аукціон або редукціон, основні умови
якого
затверджуються
рішенням
уповноваженого органу Центрального

10. Securing obligations by
the
Central Counterparty
10.1. In order to prevent violations of the
obligations by the Central Counterparty, the
latter has the right to initiate spot exchange
trading under the rules of the Regulations,
approved for exchange trading in forward
contracts, in which case special conditions of
trade in underlying asset on the spot market
shall be established by the decision of the
Central Counterparty in agreement with the
Exchange Committee or other authorized body
of the Exchange.
The Central Counterparty is entitled to apply for
the purchase and sale of forward contracts and /
or purchase and sale of the underlying asset in
its own name and for its own account, and in
this case the Central Counterparty shall not pay
fee to the Exchange and clearing fee, unless
otherwise provided by the relevant regulations
or the decision of the Exchange Committee.

9. Security on the spot market
9.1. The Central Counterparty may act as the
Exchange Participant in the spot market and to
apply for the purchase and sale of the
underlying asset in its own name and for its
own account.
The Central Counterparty may act as a security
participant in exchange trading in compliance
with the approved regulations.

In the event of of breach of obligations by one
or more parties to exchange trading in forward
contracts, the Central Counterparty has the right
to initiate additional exchange trading, auction
or reduction, with its basic conditions approved
by the decision of the Central Counterparty and
Exchange Committee or other authorized body
of the Exchange, and published on Official
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контрагента та Біржовим комітетом або
іншим уповноваженим органом Біржі та
публікуються на Офіційному сайті.
11. Зміна Правил клірингу
11.1. Зміни до Правил клірингу вносяться
Біржею/Центральним контрагентом у
порядку, встановленому останніми.
11.2. Центральний контрагент або Біржа
зобов'язані направляти учасникам клірингу
Правила
клірингу
зі
змінами
та
доповненнями не пізніше, ніж за 2 (два)
календарні дні до моменту введення їх в
дію, шляхом опублікування в Інтернеті на
офіційному сайті
Біржі.
Учасники,
Продавці,
Покупці
мають
право
відмовитися від змін до Правил шляхом
направлення письмового повідомлення
Біржі протягом одного робочого дня з
моменту публікації таких змін на
офіційному сайті Біржі. Якщо Біржею не
отримано письмового повідомлення про
незгоду зі змінами до Правил клірингу, то
учасники погодилися із змінами Правил
клірингу і зобов’язуються їх виконувати.
11.3. Усі доручення надані Учасниками
Біржі,
Центральному
контрагенту
вважаються відкликаними з моменту
спливу 1 (одного) робочого дня з моменту
отримання
Біржею/
Центральним
контрагентом
повідомлення
про
відкликання рекомендованим поштовим
відправлення
(цінним
з
описом
вкладення).
Учасник
несе
повну
відповідальність
за
біржовими
контрактами та діями Біржі/Центрального
контрагента, вчиненими відповідно до
уповноважень
Учасником
Біржі/Центрального
контрагента
до
моменту
відкликання
відповідного
уповноваження.

website.

11. Amendments to the Clearing Rules
11.1. Amendments to the Clearing Rules shall
be made by the Exchange / the Central
Counterparty in conformity with the procedure
established by the latter.
11.2. The Central Counterparty or the Exchange
shall send Clearing Rules with amendments to
Clearing Participants no later than two (2)
calendar days before the date of their entry into
force by publication on the Internet on the
official website of the Exchange. Participants,
Sellers and Buyers have the right to refuse
amendments to the Rules by a written
notification of the Exchange within one
business day from the date of publication of
such amendments on the official website of the
Exchange. Non-receipt by the Exchange of a
written notice of disagreement with the
amendments to the Clearing Rules shall be
understood that the participants agreed to
amendments to the Clearing Rules and
undertake to comply with them.
11.3. All instructions provided by the
Participants to the Exchange and the Central
Counterparty are considered to be withdrawn
after expiration of one (1) business day
following receipt by the Exchange / the
Central Counterparty of notification of
withdrawal of authorization by mail (with a
list of enclosures). Participants are fully
responsible under exchange contracts and
actions of the Exchange / the Central
Counterparty
performed
under
the
authorization of the Exchange Participant
/the Central Counterparty until revocation of
the relevant authorization.
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