
Умови проведення закупівлі послуг з організації біржової торгівлі 

природним газом 
 

Умови надання послуг з організації біржової торгівлі природним газом – щодобово 7 днів 

на тиждень 365 днів з дати укладання договору. 
Умови оплати з організації біржової торгівлі природним газом - оплата здійснюється 

щомісяця на підставі актів приймання-передачі послуг до 25 числа місяця наступного за 
місяцем надання послуг.  

 

Електронна адреса для пропозицій та зауважень до закупівлі:  commercial@tsoua.com 

 

 

Вимоги (критерії) та перелік документів, що надаються учасником на 

підтвердження відповідності вимогам (критеріям)   
 

1. Загальні положення 

 

1.1. До участі у закупівлі послуг з організації біржової торгівлі природним газом (далі-послуги) 

допускаються товарні біржі, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови 

створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу 

газотранспортної системи. 

1.2. Для участі у закупівлі учасник надає: 

1.2.1. заяву про участь у закупівлі із зазначенням найменування учасника, який виявив бажання 

брати участь у закупівлі, реквізитів (місцезнаходження, телефон, електронна адреса); 

1.2.2. документацію щодо відповідності вимогам (критеріям), встановленим до учасників 

закупівлі та електронної платформи (торгової платформи). 

 

2. Вимоги (критерії) до учасника закупівлі 

№ 

з/п Вимога 

Документи, що підтверджують відповідність учасника 

вимогам (критеріям) 

 

1. Наявність статусу 

товарної біржі 

- копії установчих документів, засвідчені в 

установленому законодавством порядку; 

- засвідчені в установленому законодавством порядку 

копії балансу та звіту про фінансові результати за 

останній звітний період, останньої проміжної 

звітності; 

- копію витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань, виданого не раніше як за 

один день до дати початку прийняття заяв, засвідчену 

підписом керівника (або уповноваженої особи) та 

скріпленою печаткою заявника (за наявності); 

- копію наказу про призначення керівника на посаду, 

засвідчену в установленому законодавством порядку. 

 

2. Відповідність вимогам 

кодексу газотранспортної 

системи 

- лист (довідка) НКРЕКП щодо відповідності учасника 

вимогам кодексу газотранспортної системи 



3. Відсутність простроченої 

заборгованості за 

кредитами/позиками (за 

наявності) та із сплати 

процентів за кредитами, 

простроченої 

заборгованості із сплати 

податків і зборів, інших 

платежів, простроченої 

заборгованості з виплати 

заробітної плати 

- довідки, видані банківськими установами, в яких 

обслуговується заявник, про наявність поточних 

рахунків (не менш як від двох банківських установ) 

та відсутність простроченої заборгованості за 

кредитами (у разі наявності) та із сплати процентів за 

кредитами; 

- видана територіальним органом ДФС довідка 

встановленої форми про відсутність простроченої 

заборгованості із сплати податків і зборів, чинну на 

дату подання заяви; 

 

 

4. Відсутність статусу 

банкрута або порушеної 

справи про банкрутство 

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру 

підприємств, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство, видана не раніше як за один 

день до дати подачі заяви. 

 

5. Відсутність статусу 

боржника відповідно до 

Закону України «Про 

виконавче провадження» 

 

- довідка у довільній формі, яка підтверджує 

відсутність відкритих виконавчих проваджень 

станом на дату подачі заяви. 

6. Відсутність простроченої 

заборгованості з виплати 

заробітної плати, 

незастосування до 

заявника спеціальних 

економічних та інших 

обмежувальних заходів 

(санкцій) відповідно до 

Закону України «Про 

санкції», відсутність 

відомостей про вчинення 

керівником заявника та 

членами його 

виконавчого органу 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

 

довідка учасника в довільній формі скріплена 

печаткою (за наявності) про: 

- відсутність простроченої заборгованості з виплати 

заробітної плати за підписом керівника заявника;  

- те, що до заявника не застосовано спеціальні 

економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) 

відповідно до Закону України “Про санкції” та 

заявник не пов’язаний відносинами контролю з 

особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);  

- те, що відомості про керівника заявника, членів його 

виконавчого органу не внесені до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення. 

7. Наявність комп’ютерного 

обладнання та власного 

веб-сайту, на якому 

оприлюднюється 

необхідна для підготовки 

та проведення біржових 

торгів (аукціонів) 

інформація та 

оприлюднюються їх 

результати 

- документи, що підтверджують наявність 

комп’ютерного обладнання, яке розміщене на 

території України та дає змогу використовувати 

електронну торгову систему, забезпечувати її 

функціонування та належний захист; 

- довідка про наявність власного веб-сайту, на якому 

оприлюднюється інформація, необхідна для 

підготовки та проведення біржових торгів 

(аукціонів), а також їх результати. 

 

8.  Наявність не менше 2 

(двох) спеціалістів з 

питань фінансового 

моніторингу 

- копії документів, що підтверджують підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації 

спеціалістів з питань фінансового моніторингу. 



9. Відповідність 

антикорупційному 

законодавству 

- форма оцінки відповідності учасника (заповнюється 

та надається учасником), відповідно форм за 

посиланням https://tsoua.com/zakupivli/uchasnykam-

torgiv/ 

- типова форма договору купівлі-продажу, яка містить 

антикорупційні застереження, що укладається за 

результатами торгів на короткостроковому ринку 

торгів природним газом на товарній біржі учасника 

(завірена учасником належним чином). 

10.  Наявність досвіду 

здійснення діяльності з 

організації та проведення 

біржових торгів 

(аукціонів).  

довідка учасника в довільній формі про: 

- наявність не менше одного року досвіду здійснення 

діяльності з організації та проведення біржових 

торгів (аукціонів); 

- обсяги реалізованого на біржових торгах (аукціонах) 

природного газу за останній календарний рік, що не 

можуть бути меншими за 10 000 000 м3; 

- кількість біржових торгів (аукціонів) з купівлі-

продажу природного газу, що відбулися за останній 

календарний рік, що не може бути менша за 100. 

 

 

3. Кваліфікаційні вимоги (критерії) до електронної платформи (торгової платформи), 

оператором якої є учасник 

№ 

з/п 

Вимога Документи, що підтверджують відповідність 

електронної платформи (торгової платформи) вимогам 

1. Учасник є власником або 

володіє на праві 

користування 

електронною 

платформою (торговою 

платформою), що дає 

можливість забезпечити 

проведення торгів 

природним газом 

документ, що підтверджує наявність в учасника прав на 

використання програмного забезпечення електронної 

платформи (торгової платформи) та походження 

зазначеного програмного забезпечення. 

 

2. Використання 

програмного та 

апаратного забезпечення, 

розробленого суб’єктами 

господарювання, щодо 

яких не застосовано 

спеціальні економічні та 

інші обмежувальні 

заходи (санкції). 

 

довідка у довільній формі про невикористання 

програмного та апаратного забезпечення, розробленого 

(виготовленого) суб’єктами господарювання, щодо яких 

застосовано персональні спеціальні економічні та інші 

обмежувальні заходи (санкції) згідно із законодавством. 

3.  Наявність правил роботи 

електронної платформи 

(торгової платформи), 

затверджених учасником. 

1) копії правил, регламенту, порядку чи інших 

нормативних документів, що регламентують роботу 

електронної платформи (торгової платформи), 

засвідчених у встановленому законодавством порядку; 

2) довідка у довільній формі про підтвердження 

розміщення правил роботи електронної платформи 

(торгової платформи) на веб-сайті учасника. 

 

https://tsoua.com/zakupivli/uchasnykam-torgiv/
https://tsoua.com/zakupivli/uchasnykam-torgiv/


4. Наявність умов для 

забезпечення належної 

електронної взаємодії та 

документообігу між 

учасником та оператором 

газотранспортної системи 

1) копія договору про взаємодію між учасником та 

оператором газотранспортної системи – якщо на момент 

подачі документації між учасником та оператором 

газотранспортної системи укладено договір про 

взаємодію; 

2) проект договору про взаємодію між учасником та 

оператором газотранспортної системи – якщо на момент 

подачі документації між учасником та оператором 

газотранспортної системи не укладено договір про 

взаємодію. 

5. Здатність електронної 

платформи (торгової 

платформи) 

забезпечувати 

можливість ідентифікації 

угод 

 

довідка у довільній формі про здатність електронної 

платформи (торгової платформи) забезпечувати 

можливість ідентифікації угод, з зазначенням 

характеристики процедури ідентифікації угод. 

6. Обробка торгових 

сповіщень у спосіб, 

передбачений вимогами 

кодексу газотранспортної 

системи 

довідка у довільній формі про здатність електронної 

платформи (торгової платформи) забезпечувати обробку 

торгового сповіщення у спосіб, передбачений вимогами 

кодексу газотранспортної системи. 

7. Відповідність 

електронної платформи 

(торгової платформи) 

вимогам, встановленим 

пунктом 3 глави 4 

розділу XIV кодексу 

газотранспортної системи 

довідка в довільній формі про спроможність електронної 

платформи (торгової платформи) забезпечити достатні 

можливості протягом газової доби як замовникам послуг 

транспортування природного газу для торгівлі, так і 

оператору газотранспортної системи для вчинення 

належних балансуючих дій шляхом торгівлі 

відповідними короткостроковими стандартизованими 

продуктами; прозорий та недискримінацій доступ до неї; 

надання послуг на рівних засадах; анонімність торгів; 

надання детального опису поточних заявок та 

пропозицій усім учасникам торгів; надання в 

установленому порядку інформації про усі торгові 

операції оператору газотранспортної системи. 

 

8. Захист інформації в 

електронній платформі 

(торговій платформі) 

забезпечує її 

конфіденційність шляхом 

використання вбудованих 

механізмів захисту даних 

довідка про технічні засоби та програмні продукти, що 

забезпечують захист інформації в електронній платформі 

(торговій платформі), в тому числі антивірусний захист 

інформації. 

9. Електронна платформа 

(торгова платформа) 

забезпечує використання 

електронного підпису 

згідно із законодавством 

довідка про технічні засоби та програмні продукти, що 

забезпечують використання електронного підпису згідно 

із законодавством. 

 

Крім того, для підтвердження відповідності електронної платформи (торгової платформи) 

кваліфікаційним вимогам (критеріям) до електронної платформи (торгової платформи),  

учасник зобов’язаний надати замовнику тестовий доступ до електронної платформи (торгової 

платформи) з дати подання заяви про участь у закупівлі. 


