
1 Первісний актив1 Майно — немонетарний актив «Актив

 інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд»2 

Пункт 1 Положення 4

Публічного контракту 


СистемиBitbon

2 Власник первісного

активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823

Пункт 1 Положення 4

Публічного контракту 


Системи Bitbon

4 Власник 

первинного активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823

Пункт 1 Положення 4 

Публічного контракту 


СистемиBitbon

5 Спосіб управління

первісним активом Цифровий актив Bitbon4 

Пункт 1 Положення 6 

Публічного контракту 


Системи  Bitbon

3 Первинний актив3

Майно — інформаційний ресурс «Протокол Bitbon».

Нематеріальний актив (НМА) відповідно 

до Міжнародних стандартів фінансової 


звітності (МСФЗ 38)

Пункт 1 Положення 4

Публічного контракту 


СистемиBitbon

№

з/п Параметр Атрибути та властивості Примітка

ПРОТОКОЛ BITBON




Протокол Bitbon є підсумковим документом токенізації немонетарного активу 
«Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд».

1 Первісний актив — майно, що існує поза Системою Bitbon, право на розпорядження яким використовується його власником під час 
формування інформаційного ресурсу цифрового активу як первинного активу для створення цифрового активу.



2  Витяг з інвентарного паспорта від 31.08.2022 р. на немонетарний актив «Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд». 



 







3 Первинний актив — майно, що існує в Системі Bitbon, але не в системі обліку токенів розподіленого реєстру, право на розпорядження яким 
використовується його власником для створення токенізованого активу. У Системі Bitbon первинним активом є інформаційний ресурс 
цифрового активу.



4 Bitbon — цифровий актив Системи Bitbon, створений ТОВ «СІМКОРД» унаслідок токенізації немонетарного активу «Актив інфраструктури 
Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу для Bitbon).

Bitbon є ключовим елементом інфраструктури Системи Bitbon, що становить програмне забезпечення у формі коду для активації базових 
сервісів Системи Bitbon за допомогою одиниць Bitbon як складової частини цього програмного забезпечення.



5 Соціальна мережа «Система Bitbon» — форма організації Спільноти Системи Bitbon у вигляді децентралізованої соціальної мережі 
економічних відносин, що надає користувачам можливість здійснювати суспільні відносини завдяки цифровим активам за допомогою 
інфраструктури Системи Bitbon згідно з Публічним контрактом Системи Bitbon. Управління Системою Bitbon здійснюється Учасниками 
Системи Bitbon на користь усіх Користувачів Системи Bitbon згідно з Додатком «Управління Системою Bitbon» на підставі статусу Учасника, 
його ролі та рейтингу облікового запису, сукупність яких визначає можливості кожного з Учасників в управлінні Соціальною мережею 
«Система Bitbon».




Bitbon System Social Network Додатокдо Публічного контракту Системи Bitbon 


1

Редакція від 31 серпня 2022 року


6 Мета управління Організація та розвиток 

Соціальної мережі «Система  Bitbon»5

Пункт 3 Положення 1

Публічного контракту 


Системи Bitbon



10 Дата створення 

цифрового активу 13 березня 2018 8:23:57 +UTC

Інформація з розподіленого реєстру

Системи Bitbon


Хеш транзакції (хеш токену розподіленого 

реєстру): 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3

51545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567



Блок: 351



Час: березень 13 2018 8:23:57 +UTC

11 Кількість одиниць

цифрового активу

100 000 000 (сто мільйонів) одиниць Bitbon, 

що відповідає 100% обсягу права на доступ 
(допуск) до немонетарного активу «Актив 

інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд» 
(первісного активу для Bitbon) та 100% обсягу 

доступу до інформаційного ресурсу   
«Протокол Bitbon» (первинного активу           

для Bitbon)

Пункт 3 Положення 7 Публічного контракту 

Системи Bitbon



Інформація з розподіленого реєстру

Системи Bitbon


Хеш транзакції (хеш токену розподіленого 

реєстру): 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3

51545307aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567



Кількість одиниць Bitbon:100 000 000,00

12
Значення неподільної

частини однієї одиниці


цифрового активу
0,00000001

Пункт 15 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

№

з/п Параметр Атрибути та властивості Примітка

6 Одиниця Bitbon — інструмент обліку права користування первісним активом для Bitbon у порядку, визначеному первинним активом для 
Bitbon, а також допуском для Користувача до Соціальної мережі «Система Bitbon» як Учасника. 

Одиниці Bitbon є складовою частиною програмного забезпечення Bitbon та інструментом для визначення обсягу допуску до конкретних 
функцій базових сервісів Системи Bitbon, що визначається кількістю таких одиниць.
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8 Інструмент управління

первісним активом

Одиниці Bitbon6.

Нематеріальний актив (НМА) відповідно 


до Міжнародних стандартів

фінансової звітності (МСФЗ 38)

Пункт 1 Положення 7  

Публічного контракту 


Системи Bitbon



Пункт 14 Положення 6

Публічного контракту 


Системи Bitbon

9 Хеш цифрового активу 0x98fbe4b80322f60ae867fceabc3515453

07aff0c26dd873ac4b0d5e2844a0567

Хеш цифрового активу є хешем токену 
розподіленого реєстру.




Установлюється цим Протоколом  

на підставі даних із розподіленого реєстру

7 Створювач

цифрового активу ТОВ «СІМКОРД», ЄДРПОУ 37657823

Пункт 3 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

14

Обсяг майнового права, 
якому відповідає 

неподільна частина 

однієї одиниці 


цифрового активу

Неподільна частина однієї одиниці Bitbon 
відповідає 10-14 % обсягу прав на доступ (допуск)  
до немонетарного активу «Актив інфраструктури 
Системи Bitbon — Сімкорд» (первісному активу 


для Bitbon) та 10-14 % обсягу доступу  
до інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» 

(первинному активу для Bitbon)

Пункт 16 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

13

Обсяг майнового 

права, якому відповідає 


одна одиниця 

цифрового активу

Одна одиниця Bitbon відповідає

10-6 % обсягу прав на доступ (допуск) 


до немонетарного активу «Актив інфраструктури 
Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу 


для Bitbon) та 10-6 % обсягу доступу  
до інформаційного ресурсу «Протокол Bitbon» 

(первинного активу для Bitbon)

Пункт 14 Положення 7

Публічного контракту 


СистемиBitbon

2

15 Формула обсягу 
майнового права 

Де V — обсяг прав на доступ (допуск)  
до немонетарного активу «Актив 
інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд» 
(первісного активу для Bitbon), виражений  
у процентах;

X — кількість одиниць Bitbon (ціла частина);

Y — кількість неподільних частин однієї 
одиниці Bitbon;

Y × 0,00000001 — кількість одиниць Bitbon 
(дробова частина)



№

з/п Параметр Атрибути та властивості Примітка

7 Користувач Системи Bitbon — суб’єкт, який пройшов реєстрацію в Системі Bitbon, унаслідок чого отримав доступ до свого облікового 
запису в Системі Bitbon, за допомогою якого взаємодіє з інфраструктурою Системи Bitbon. 



8 Обертання цифрового активу — властивість цифрового активу, що згідно з правилами та умовами протоколу цифрового активу дозволяє 
Користувачу Системи Bitbon реалізувати два способи передавання прав через

 зміну адреси реєстрації (Assetbox) для певної кількості одиниць цифрового активу Системи Bitbon за допомогою транзакції токену 
розподіленого реєстру, що на підставі троїстості цифрового активу спричиняє переуступку певного обсягу прав, встановленого 
протоколом цифрового активу;

 зміну власника хешу цифрового активу, що спричиняє перереєстрацію прав власності на цифровий актив за іншим Користувачем 
Системи Bitbon.
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16
Додатковий випуск 

одиниць цифрового 


активу
Неможливий

Пункт 19 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

17
Форма та фіксація 


обертання цифрового 

активу

Переуступка певного обсягу права на доступ (допуск) 
до немонетарного активу «Актив інфраструктури 

Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу для 
Bitbon) та обсягу доступу до інформаційного 


ресурсу «Протокол Bitbon» (первинного активу  
для Bitbon) за допомогою транзакції токену 

розподіленого реєстру

Пункт 17 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

18
Суб’єкти правовідносин 
з обертання цифрового 

активу
Користувачі Системи Bitbon7

Пункт 20 Положення 7

Публічного контракту 


Системи Bitbon

21 Оподаткування

Кожен суб’єкт правовідносин з обертання 

Bitbon — самостійний платник податків, який  

у разі виникнення об’єкта оподаткування  
сплачує податки у порядку, встановленому  

в країні його податкового резидентства

Пункт 21 Положення 7 
Публічного контракту 


Системи Bitbon

22
Цільове 

призначення 
цифрового активу

Управлінський облік

права на доступ (допуск) до первісного активу,  

а саме права користування немонетарним активом

«Актив інфраструктури Системи Bitbon — Сімкорд» 

у порядку, встановленому інформаційним ресурсом 
«Протокол Bitbon» (первинним активом для Bitbon)

Пункт 12 Положення 6

Публічного контракту 


Системи Bitbon

19
Забезпечення 

зобов’язань власника 
первісного активу

Заборона ТОВ «СІМКОРД» 

на передачу права власності на немонетарний 
актив «Актив інфраструктури Системи Bitbon — 

Сімкорд» (первісний актив для Bitbon) третім 
особам у період обертання цифрового 


активу Bitbon

Пункт 15 Положення 6

Публічного контракту 


Системи Bitbon

20
Забезпечення 

зобов’язань власника 
первинного активу

Заборона ТОВ «СІМКОРД» 

на передачу права власності  

на інформаційний ресурс «Протокол Bitbon» 
(первинний актив для Bitbon) третім особам 

у період обертання цифрового активу Bitbon

Пункт 17 Положення 6

Публічного контракту 


СистемиBitbon

3

23
Функціональне 
призначення


цифрового активу

Забезпечення способу управлінського обліку

ТОВ «СІМКОРД» права користування Учасниками 
функціональними можливостями інфраструктури 

Системи Bitbon.



Забезпечення способів фінансового  
та управлінського обліку Користувачами 


Системи Bitbon своїх майнових і особистих 
немайнових прав. 



Забезпечення способу реалізації Учасниками 
Системи Bitbon своїх прав на управління 


Системою Bitbon

Пункт 13 Положення 6

Публічного контракту 


СистемиBitbon

24
Середовище обертання


цифрового активу8 Соціальна мережа «Система Bitbon»

Пункт 3 Положення 1 

Публічного контракту Системи Bitbon



Пункт 1 Положення 3Публічного контракту 

Системи Bitbon



Bitbon System Social Network Додатокдо Публічного контракту Системи Bitbon 


№

з/п Параметр Атрибути та властивості Примітка

4

26
Перелік обмежень, 

встановлених власником 
цифрового активу

Обмеження відсутні
Пункт 19 Положення 6

Публічного контракту 


СистемиBitbon

27 Контроль виконання 
Протоколу Оператор Системи Bitbon — ТОВ «СІМКОРД»

Пункт 9 Положення 6

Публічного контракту 


Системи Bitbon

29 Актуальна інформація Аудит і статистика

цифрового активу Bitbon

Система обліку токену 
розподіленого реєстру10

28 Строк обертання

цифрового активу

Безстроковий.

Реалізацію права на доступ (допуск)  

до немонетарного активу «Актив інфраструктури 
Системи Bitbon — Сімкорд» (первісного активу для 

Bitbon) та доступу до інформаційного ресурсу 
«Протокол Bitbon» (первинного активу для Bitbon) 

не обмежено у часі й за подіями

Пункт 18 Положення 6

Публічного контракту 


СистемиBitbon

25 Середовище обліку 
цифрового активу

Блокчейн на базі Ethereum

із використанням алгоритму консенсусу 

Community PoS

Актуальна версія 
ПЗ вузла (клієнта)9

9  Актуальна версія ПЗ вузла (клієнта). 

10 З актуальною інформацією про цифровий актив Bitbon Ви можете ознайомитися, відсканувавши такий QR-код:
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