1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про надання в оренду біржових місць на Товаристві з обмеженою
відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі - Положення) розроблено
та затверджено відповідно до Закону України «Про товарні біржі», Статуту Товариства з
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа),
Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА», затверджених Наглядовою радою Біржі та зареєстрованих Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (далі – Правила).
1.2. Біржа має статус товарної біржі у зв’язку з отриманою ліцензією на провадження
професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі
продукцією на товарних біржах, виданою Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
1.3. Положення регулює порядок надання в оренду біржових місць на Біржі, що є товарною
біржею згідно Закону України «Про товарні біржі», юридичним особам і фізичним особампідприємцям та порядок доступу до біржових торгів.
1.4. Біржа доводить до відома Положення, зміни та доповнення до нього за допомогою їх
розміщення на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою:
https://www.uub.com.ua/ у рубриці «Нормативні документи Біржі». Біржа додатково може
використовувати інші способи інформування.
2. ОРЕНДА БІРЖОВИХ МІСЦЬ
2.1. Отримання особою біржового місця на Біржі та набуття ним у зв’язку з цим статусу Члена
Біржі здійснюється за рішенням Наглядової ради Біржі на підставі договору оренди біржового
місця.
2.2. Членами Біржі можуть бути юридичні особи - засновники (учасники), інші юридичні
особи - резиденти і нерезиденти, а також фізичні особи – підприємці.
2.3. Членом Біржі не може бути іноземна особа, яка є резидентом держави, що здійснює
збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону
України", а також особа, до якої застосовано санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради
Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна,
які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій.
2.4. Продаж біржового місця або надання його Членом Біржі в оренду іншим особам чи інші
форми користування та розпорядження біржовим місцем не дозволяється.
2.5. Для укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особипідприємці заповнюють на офіційному веб-сайті Біржі https://www.acc.uub.com.ua/ в Розділі
«АНКЕТА» в електронній формі реєстраційну анкету (Додатки №№ 1, 2), до якої додають
скан-копії наступних документів, інформація в яких повинна бути актуальною (дійсною) на
момент їх подання.
2.5.1. Юридичні особи надають наступні документи:
- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
- Статут;
У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення
засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення
учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма

засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про
найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників
(учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з
учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі).
-

Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період;

-

Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво
платника єдиного податку;

-

Наказ (рішення) про призначення керівника заявника;

-

Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника;

-

Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати
повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не
керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його
повноваження;

-

Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде
(будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера
буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи);

-

Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів) (юридичні особи надають довіреність на брокера встановленого
зразка, який носить рекомендаційний характер, завірену підписом керівника та
печаткою підприємства (за наявності); фізичні особи-підприємці надають нотаріально
посвідчену довіреність на брокера встановленого зразка) (Додаток № 3);

-

Анкети юридичної особи на виконання вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
(Додаток № 5) (Біржа є суб’єктом первинного фінансового моніторингу у
відповідності до ст. 6 зазначеного Закону).
2.5.2. Фізичні особи-підприємці надають наступні документи:

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
- Податкова декларація за останній звітний період;
- Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у
разі якщо заявник є платником ПДВ);
- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;
- Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець (або
не лише фізична особа-підприємець, або інший документ, що підтверджує його повноваження;
- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть)
виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не
фізична особа-підприємець);
- Нотаріально посвідчена довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть)
виконувати повноваження брокера (брокерів) (встановленого зразка) (Додаток № 3).
- Анкети фізичної особи-підприємця на виконання вимог Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток № 6) (Біржа є суб’єктом
первинного фінансового моніторингу у відповідності до ст. 6 зазначеного Закону).

2.5.3. Нерезиденти надають наступні документи:
- Виписка з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально
засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи;
- Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку;
- Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності)
- нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) та зміст (види) діяльності;
- Трудовий договір (контракт, наказ, протокол або інший документ) керівника
юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;
- Документ, що засвідчує особу керівника;
- Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів);
- Довіреність (Довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів), оформленої згідно із законами країни, де юридична особа-нерезидент
офіційно зареєстрований;
- Документ, що засвідчує особу (особи) людину, що буде (будуть) виконувати
повноваження брокера (брокерів).
2.6. Рішення про надання дозволу на оренду біржового місця або про відмову в оренді
приймається Наглядовою радою Біржі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня заповнення в
електронному вигляді реєстраційної анкети та надходження в електронному вигляді
документів, згідно п. 2.5. цього Положення, про що заявнику відправляється повідомлення на
його електронну адресу, вказану в реєстраційній анкеті.
2.7. У разі ухвалення Наглядовою радою позитивного рішення про надання дозволу на оренду
біржового місця, заявник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на електронну
адресу повідомлення згідно п. 2.6. Положення, направляє(надає) на юридичну адресу Біржі
оригінали документів, наданих ним в електронному вигляді згідно п. 2.5. Положення,
інформація в яких повинна бути актуальною (чинною) на дату їх направлення(надання) Біржі.
Також заявник направляє(надає) Договір оренди біржового місця (у двох примірниках,
підписаних уповноваженою особою заявника та завірених печаткою заявника (за наявності).
2.8. У випадку порушення заявником строку (5 (п’ять) робочих днів) надання оригіналів
документів за переліком або надання їх в неповному обсязі, Біржа має право без попередження
призупинити або обмежити допуск учасника торгів до участі у біржових торгах до моменту
надання таких документів у повному обсязі.
2.9. Вартість оренди біржового місця визначається Наглядовою радою Біржі та
встановлюється як фіксована сума орендної плати за увесь період оренди біржового місця
та/або як відсоток (%) від суми укладених на Біржі таким Заявником – Членом Біржі біржових
угод, та вказується у відповідному розділі «Тарифи» на офіційному веб-сайті Біржі
https://www.uub.com.ua/, а також зазначається в Договорі оренди біржового місця.
2.10. З дня укладання Договору оренди біржового місця заявник набуває статусу Члена Біржі
(брокерської контори) та отримує Свідоцтво Члена Біржі. Члену Біржі (брокерській конторі)
присвоюється номер, який зазначається в Свідоцтві Члена Біржі та Договорі оренди біржового
місця.
2.11. Кількість брокерів, що можуть акредитувати Члени Біржі, не обмежена.
2.12. Про звільнення брокера та(або) скасування довіреності на брокера Член Біржі
зобов’язаний повідомити Біржу в день настання такої події будь-яким зручним способом та

акредитувати на Біржі іншу (інших) особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів).
У випадках, коли у Члена Біржі немає жодного акредитованого на Біржі брокера, він не має
права брати участь в біржових торгах і не допускається до здійснення біржових операцій на
Біржі.
2.13. Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи підприємця
брати участь в біржових торгах та здійснювати біржові операції на Біржі як Члена Біржі
(брокерська контора), є Договір оренди біржового місця та Свідоцтво Члена Біржі.
2.14. Член Біржі у випадках здійснення ним посередництва (представництва) під час участі в
біржових торгах на Біржі повинен укласти с клієнтом договір у письмовій формі, який має
містити наступні істотні умови: умови надання послуг щодо участі в біржових торгах на Біржі,
винагороду за надані клієнту послуги, права та обов’язки сторін, а також інші умови,
передбачені Законом України «Про товарні біржі».
2.15. Не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку надання послуг клієнту щодо участі
у біржових торгах на Біржі згідно укладеного договору Член Біржі повинен здійснити
реєстрацію такого клієнта на Біржі.
Для реєстрація клієнта Член Біржі звертається на Біржу з письмовою заявою з проханням
зареєструвати клієнта Члена Біржі, у якій зазначається інформація щодо найменування Члена
Біржі та номеру Члена Біржі згідно Свідоцтва Члена Біржі; найменування та реквізитів клієнта
Члена Біржі. До заяви додається завірена Членом Біржі копія відповідного договору,
укладеного між Членом Біржі та його клієнтом на представництво останнього під час участі у
біржових торгах на Біржі. Підтвердження реєстрації Біржею клієнта Члена Біржі
направляється на його електронну адресу.
2.16. Біржа оприлюднює на своєму вебсайті перелік Членів Біржі (учасників торгів),
допущених до біржових торгів, а також тих, допуск яких до біржових торгів зупинено або
припинено.
Біржа не допускає особу до участі у біржових торгах та/або не реєструє клієнта такого
учасника торгів, якщо відносно такої особи (її клієнта) та Біржі одна й та сама особа здійснює
контроль.
2.17. Товарна біржа веде реєстри учасників торгів та їх брокерів з відкритою та закритою
частиною. Відкрита частина ведеться виключно щодо реєстру учасників торгів та
оприлюднюється на вебсайті Біржі.
Відкрита частина реєстру учасників торгів обов’язково містить такі дані:
-

для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код / для фізичних осіб підприємців - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника торгів;

-

місцезнаходження юридичної особи / місцезнаходження (місце проживання або інша
адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) фізичної особи
- підприємця;

-

посилання на офіційний вебсайт учасника торгів, а також контактні дані для клієнтів
(номер телефону, електронна пошта учасника торгів) у випадку, якщо учасник торгів
надає послуги клієнтам;

-

дату набуття статусу Члена Біржі (для члена Біржі);

-

дату надання/зупинення/припинення допуску до біржових торгів.

Відкрита частина реєстру учасників торгів включає як усіх дійсних учасників торгів, так і
учасників, допуск до біржових торгів яких був зупинений або припинений.

Закрита частина реєстру учасників торгів містити більш детальну інформацію,
включаючи інформацію, що не підлягає розголошенню (персональні дані та іншу
інформацію).
2.18. Члени Біржі повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та
документах, що були надані ними для укладення договору оренди біржового місця, протягом
3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін. Відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються членами
Біржі для укладення договору оренди біржового місця, за дії, вчинені на підставі таких
документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до таких
документів та відомостей, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, та
ризик настання несприятливих наслідків, в тому числі майнових, несуть особи, які надали такі
документи та відомості.
3. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА НА БІРЖІ
3.1.Підставами для припинення членства на Біржі є:
- заява Члена Біржі про припинення членства (після виконання Членом Біржі своїх
зобов’язань перед Біржею та іншими Членами Біржі (клієнтами Членів Біржі) за біржовими
угодами);
- сплив строку оренди біржового місця;
- грубе (термін застосовується у визначеннях, наданих у внутрішніх документах Біржі)
або систематичне порушення членом Біржі, його брокером/брокерами законодавства України,
що регулює біржову торгівлю, Правил та/або внутрішніх документів Біржі;
- ліквідація або реорганізація юридичної особи (крім перетворення), припинення
діяльності фізичної особи-підприємця;
- відкликання (анулювання, зупинення) державними регулюючими органами ліцензій
або дозволів, або інші визначені законодавством причини, наслідком настання яких є
неможливим здійснення Членом Біржі біржових операцій.
3.2. Припинення членства на Біржі відбувається за рішенням Наглядової ради Біржі, яке, якщо
інше не визначено у такому рішенні, набуває чинності з дня, наступного за днем прийняття
такого рішення.
3.3. У разі спливу терміну оренди біржового місця, юридичні особи та фізичні особи –
підприємці резиденти України, які мають намір і в подальшому брати участь в біржових
торгах, для набуття статусу Члена Біржі укладають новий Договір оренди біржового місця за
результатами проходження акредитації на Біржі відповідно до розділу 2 "ОРЕНДА
БІРЖОВИХ МІСЦЬ" цього Положення.
4. ЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
4.1.Зупинення членства на Біржі відбувається шляхом тимчасового припинення допуску Члена
Біржі до біржових торгів у випадках:
- за заявою Члена Біржі про зупинення членства (після виконання Членом Біржі своїх
зобов’язань перед Біржею та іншими Членами Біржі (клієнтами Членів Біржі) за біржовими
угодами);
- відкликання державними регулюючими органами ліцензій або дозволів (анулювання,
зупинення) або інші визначені законодавством причини, наслідком настання яких є
неможливим здійснення членом Біржі біржових операцій до усунення членом біржі таких
порушень;

- порушення Членом Біржі, його брокером/брокерами законодавства України, що
регулює біржову торгівлю, цих Правил та/або внутрішніх документів Біржі, яке не вважається
грубим;
- в інших випадках, встановлених законодавством та/або внутрішніми документами
Біржі.
4.2. Зупинення членства на Біржі відбувається за рішенням Наглядової ради, яке, якщо інше
не визначено у такому рішенні, набуває чинності з дня, наступного за днем прийняття такого
рішення.

Додаток № 1
до Положення про
надання в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
Вих. №
Від _____

Голові Наглядової ради
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
про набуття статусу Члена на
Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
(для юридичних осіб)
Просимо надати в оренду біржове місце на Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», укласти Договір оренди біржового місця на
Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та
надати право участі в біржових торгах і здійснення біржових операцій на Товаристві з
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа).
Акредитація за напрямком/напрямками:
Напрямки(напрямок) Біржі, на яких(якому)
бажаємо здійснювати біржові/позабіржові
операції
Строк оренди біржового місця (місяців)
Інформація про заявника:
Назва компанії (повна)
Назва компанії (скорочена)
Компанія діє на підставі
Код ЄДРПОУ
Індивідуальний податковий номер (у разі
якщо заявник є платником ПДВ)
Юридична адреса
Поштова адреса
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта
Банківські реквізити заявника:
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Найменування банку
Поточний (розрахунковий рахунок)
МФО банку
Інформація про керівника заявника:
Прізвище, ім’я, по-батькові (у називному
відмінку)
Прізвище, ім’я, по-батькові (у родовому
відмінку)
Посада (у називному відмінку)
Посада (у родовому відмінку)
Паспортні дані
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Ідентифікаційний номер
Просимо акредитувати на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» особу (осіб), яка (які) буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів):
Брокер – 1
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Паспортні дані
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Ідентифікаційний номер
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта
Брокер – 2 (у разі наявності)
Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Паспортні дані
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Ідентифікаційний номер
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді, автентичні
оригіналам.
Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.
З Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», Положенням про надання в оренду
біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», внутрішніми документами Біржі, якими
регламентується біржова торгівля по певному напрямку (напрямках) Біржі, по
якому (яким) бажаю здійснювати біржові операції, та Тарифами на послуги Біржі
ознайомлений та зобов'язуюся виконувати.
Оплату гарантуємо
Посада ____________________

підпис

ПІБ_________________________

Додаток № 2
до Положення про
надання в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
Вих. №
Від _____

Голові Наглядової ради
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
про набуття статусу Члена на
Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
(для фізичних осіб - підприємців)
Прошу надати в оренду біржове місце на Товаристві з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», укласти Договір оренди біржового місця на
Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та
надати право участі в біржових торгах і здійснення біржових операцій на Товаристві з
обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа).
Акредитація за напрямком/напрямками:
Напрямки(напрямок) Біржі, на яких(якому)
бажаю здійснювати біржові/позабіржові
операції
Строк оренди біржового місця (місяців)
Інформація про заявника:
Прізвище ім’я по-батькові (у називному
відмінку)
Прізвище ім’я по-батькові (у родовому
відмінку)
Ідентифікаційний номер
Адреса реєстрації
Поштова адреса
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта
Паспортні дані
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Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Банківські реквізити заявника:
Найменування банку
Поточний (розрахунковий рахунок)
МФО банку
Прошу акредитувати на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» особу (осіб), яка (які) буде (будуть) виконувати повноваження
брокера (брокерів):
Брокер – 1
Прізвище, ім’я, по-батькові
Паспортні дані
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Ідентифікаційний номер
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта
Брокер – 2 (у разі наявності)
Прізвище, ім’я, по-батькові
Паспортні дані
Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий
та дата видачі)
Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким
виданий)
Ідентифікаційний номер
Телефон
Додатковий телефон (за бажанням)
Електронна пошта
Підтверджую, що надані документи в електронному вигляді, автентичні
оригіналам.
Несу відповідальність за достовірність наданої інформації.
З Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», Положенням про надання в оренду
біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», внутрішніми документами Біржі, якими
регламентується біржова торгівля по певному напрямку (напрямках) Біржі, по

якому (яким) бажаю здійснювати біржові операції, та Тарифами на послуги Біржі
ознайомлений та зобов'язуюся виконувати.
Оплату гарантуємо

ФОП ________________

підпис___________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297 -VI (надалі – Закон
№2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська у н і в е р са л ь н а біржа» (далі – Біржа) повідомляє, що Ваші
персональні дані включено до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються в ході ведення
господарської діяльності» (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа. Склад та зміст персональних даних, які
обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові); паспортні дані, реєстраційний номер облікової
картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських
установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в
угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційнорозпорядчих документах, бухгалтерських документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять
персональні дані), а також за допомогою інших програмних продуктів (Word,Excel тощо). База персональних даних розміщена у відділі
бухгалтерського обліку та контролю, юридичному департаменті, відділі біржових операцій, відділі незалежної та експертної грошової
оцінки, відділі управління підприємством, відділі планування, координації та розвитку, на філіях та в архіві Біржі. Обробка Ваших
персональних даних провадитиметься виключно працівниками Біржі, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних
даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних та посадових обов’язків. Метою обробки (у т.ч.
збору) Ваших персональних даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у
сфері бухгалтерського обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону
№2297 Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх перс ональних даних, мету
їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4)
отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи
обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю
персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення
Ваших персональних даних володільцем персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист
Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних
даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або укладення
правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13 ) на
захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.
Примірник повідомлення отримано:

«

»

20 р.

Додаток № 3
до Положення про надання
в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

ДОВІРЕНІСТЬ №
м.

«

20

року

______________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
код ЄДРПОУ
(далі – Довіритель) в особі
, що діє на підставі _______________________, даною
довіреністю уповноважує
________________________________________________
(П.І.Б. брокера)
________________________________________________________________________________
(дані паспорта або ID-картки)
ідентифікаційний номер
(далі-Брокер), представляти інтереси Довірителя як Члена
(брокерської контори) товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа) та/або його клієнтів (примітка:
зазначити необхідне) щодо здійснення біржових операцій на Біржі, а у випадках, встановлених
законодавством, позабіржових операцій на Біржі, для чого Брокеру надаються наступні
повноваження:
укладати та підписувати договори-доручення, виконувати усі необхідні юридичні дії,
пов’язані з виконанням зазначених договорів;
приймати участь у біржових торгах, в тому числі електронних, організація та проведення
яких здійснюється Біржею, а також у випадках, встановлених законодавством, у позабіржових
операціях на Біржі;
подавати заявки на продаж та/або купівлю (поставку, міну) біржових товарів,
здійснювати біржові операції з купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів
(примітка: зазначити групи, види товарів тощо у разі обмеження переліку товарів, щодо яких
Брокер уповноважений здійснювати біржові операції та укладати біржові угоди), надавати
Біржі всі необхідні документи для участі у біржових торгах та документи, що стосуються
виконання біржових угод та біржових договорів;
підписувати всі необхідні документи, пов’язані з брокерською діяльністю
на Біржі;
підписувати заявки на купівлю та/або продаж (поставку, міну) біржових товарів, біржові
свідоцтва, біржові угоди, біржові договори, рахунки- фактури та акти приймання-передачі
наданих послуг, угоди про розірвання біржових угод, біржових договорів, інші документи,
пов’язані з брокерською діяльністю, що здійснюється на Біржі (примітка: зазначити необхідні
документи у разі обмеження переліку документів, щодо яких Брокер має право вчиняти підпис);
вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу (поставки, міни) біржових товарів
та виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням даної Довіреності (примітка: зазначити

обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності).
Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам. Дана довіреність
дійсна до закінчення строку оренди біржового місця на Біржі Довірителя.
Підпис
(П.І.Б. брокера)

засвідчую.
(зразок підпису)
/

(найменування посади керівника)

(підпис)
м.п.

/
(ініціали, прізвище)

Додаток № 4
до Положення про надання
в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Договір
оренди біржового місця № _____
м. Полтава

«____» ___________ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
(надалі – Товарна біржа), в особі Голови Наглядової ради Макового Олександра Віталійовича,
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________ (надалі Орендар),
в особі _______________, що діє на підставі ________________, з іншої сторони, надалі разом Сторони, уклали даний Договір оренди біржового місця (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове платне
користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та права Члена
ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА».
1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції на
Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній
біржі, протягом строку дії даного Договору.
1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває
статусу Члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на
Товарній біржі під номером _____, що підтверджується Свідоцтвом Члена, яке видається
Товарною біржею Орендарю.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Товарна біржа має право:
2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування біржовим місцем.
2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно п. 3.2. даного Договору.
2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушення Правил,
інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють біржову торгівлю на
Товарній біржі, та цього Договору.
2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов’язки, вимоги, зокрема вимоги до заходів з
управління ризиками невиконання зобов’язань за біржовими угодами та біржовими договорами.
2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером (брокерами)
вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної біржі та/або
цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових торгах, у т.ч.
шляхом розірвання цього Договору.
2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, Статутом
Товарної біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Правила),
Положенням про надання в оренду біржових місць на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що

регламентують біржову діяльність на Товарній біржі.
2.2. Обов’язки Товарної біржі:
2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів.
2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно розділу 4
Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в біржових
торгах на Товарній біржі шляхом видачі Орендарю відповідного Свідоцтва Члена Товарної біржі.
2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі,
користуватися обладнанням Т о в а р н о ї б іржі, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку,
міну) товарів, укладати біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та документи,
пов’язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати Орендареві у
здійсненні цієї діяльності.
2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем Правил,
Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, у т.ч.
з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі.
2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з
Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України.
2.3. Орендар має право:
2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених
законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду від
своїх клієнтів.
2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору,
укладеного з відповідним клієнтом.
2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в
торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, допомогою
її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укладати біржові
угоди на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням біржових угод та біржових
договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову
діяльність.
2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках,
визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до Правил
та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю.
2.3.5. Користуватися іншими правами Члена Біржі, передбаченими чинним законодавством
України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що
регламентують біржову торгівлю.
2.4. Обов’язки Орендаря:
2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для участі в
біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів щодо
представництва відповідно до Положення.
2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а
також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною
біржею.
2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства,
Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову
торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих
товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржею.

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх
документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку
(біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому
стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань перед
клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржею.
2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та за
кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років.
2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені
Товарною біржею, з метою здійснення Товарною біржею на виконання Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
ідентифікації та верифікації клієнтів.
2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для
укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.
2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки,
передбачені законодавством.
3. Строк оренди
3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «___» __________ 20__ року і діє до «___»
__________ 20__ року.
3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір розривається:
3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення
діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.
3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх зобов’язань
перед Товарною біржею та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими угодами
(біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 (десять)
календарних днів до запланованої дати припинення членства.
3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна біржа
письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять ) календарних днів.
3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення Орендарем,
його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що регулює біржову
торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього Договору, про що Товарна
біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.
3.2.5. За згодою сторін.
3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної
біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що
регламентують біржову торгівлю.
3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть
заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на один
календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт означає
можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору.
4. Орендна плата
4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі 60 (шістдесят) грн. 00 коп., в т.ч.
ПДВ, шляхом перерахування коштів на рахунок Товарної біржі.
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п’яти)

банківських днів після підписання цього Договору.
4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.
5. Відповідальність Сторін
5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного
законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх документів
Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, Орендодавець має право
припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей Договір.
5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного в Україні законодавства.
6. Інші умови
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку
оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливостіпродовження
терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору).
6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або
передавати біржове місце в суборенду.
6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, шляхом
підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього
Договору.
6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін (за
наявності) та переданий засобами електронного зв’язку, має силу оригіналу, до обміну
Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору.
6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – по одному
для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
7.

Реквізити та підписи Сторін

ТОВАРНА БІРЖА:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

ОРЕНДАР:
_____________________________________

Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.
Шевченка, 52,
Код ЄДРПОУ 25158707
Рахунок у форматі IBAN:
UA903006140000026004500397206 в ПАТ
“КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
ІПН 251587016013
Телефон: 0532-50-92-91

Місцезнаходження: _____________
Код ЄДРПОУ: _________________
Рахунок у форматі IBAN: ___________
ІПН (за наявності) ____________________
Тел./факс: _____________
Електронна пошта: ____________________

Електронна пошта: info@uub.com.ua
Голова Наглядової ради

_____________

___________________ /О.В. Маковий/

___________________ /І.Б Прізвище/

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Договір
оренди біржового місця № _____
м. Полтава

«____» ___________ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
(надалі – Товарна біржа), в особі Голови Наглядової ради Макового Олександра Віталійовича,
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Фізична особа – підприємець
____________________ (надалі - Орендар), що діє на підставі виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони,
надалі разом - Сторони, уклали даний Договір оренди біржового місця (далі – Договір) про
наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове платне
користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та права Члена
ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА».
1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції на
Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній
біржі, протягом строку дії даного Договору.
1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває
статусу Члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на
Товарній біржі під номером _____, що підтверджується Свідоцтвом Члена, яке видається
Товарною біржею Орендарю.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Товарна біржа має право:
2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування біржовим місцем.
2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно п. 3.2. даного Договору.
2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за порушення Правил,
інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють біржову торгівлю на
Товарній біржі, та цього Договору.
2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов’язки, вимоги, зокрема вимоги до заходів з
управління ризиками невиконання зобов’язань за біржовими угодами та біржовими договорами.
2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером (брокерами)
вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної біржі та/або
цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових торгах, у т.ч.
шляхом розірвання цього Договору.
2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, Статутом
Товарної біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Правила),
Положенням про надання в оренду біржових місць на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що
регламентують біржову діяльність на Товарній біржі.
2.2. Обов’язки Товарної біржі:
2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів.
2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно розділу 4

Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в біржових
торгах на Товарній біржі шляхом видачі Орендарю відповідного Свідоцтва Члена Товарної біржі.
2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі,
користуватися обладнанням Т о в а р н о ї б іржі, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку,
міну) товарів, укладати біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та документи,
пов’язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати Орендареві у
здійсненні цієї діяльності.
2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем Правил,
Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову торгівлю, у т.ч.
з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі.
2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з
Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України.
2.3. Орендар має право:
2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених
законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду від
своїх клієнтів.
2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору,
укладеного з відповідним клієнтом.
2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в
торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, допомогою
її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, укладати біржові
угоди на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням біржових угод та біржових
договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регламентують біржову
діяльність.
2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках,
визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до Правил
та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю.
2.3.5. Користуватися іншими правами Члена Біржі, передбаченими чинним законодавством
України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що
регламентують біржову торгівлю.
2.4. Обов’язки Орендаря:
2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для участі в
біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів щодо
представництва відповідно до Положення.
2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а
також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною
біржею.
2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства,
Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову
торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих
товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржею.
2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх
документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку
(біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому
стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань перед
клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржею.

2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та за
кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років.
2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені
Товарною біржею, з метою здійснення Товарною біржею на виконання Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
ідентифікації та верифікації клієнтів.
2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для
укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін.
2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки,
передбачені законодавством.
3. Строк оренди
3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «___» __________ 20__ року і діє до «___»
__________ 20__ року.
3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір розривається:
3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення
діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.
3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх зобов’язань
перед Товарною біржею та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими угодами
(біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 (десять)
календарних днів до запланованої дати припинення членства.
3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна біржа
письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять ) календарних днів.
3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення Орендарем,
його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що регулює біржову
торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього Договору, про що Товарна
біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.
3.2.5. За згодою сторін.
3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної
біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що
регламентують біржову торгівлю.
3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть
заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на один
календарний рік на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт означає
можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору.
4. Орендна плата
4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі 60 (шістдесят) грн. 00 коп., в т.ч.
ПДВ, шляхом перерахування коштів на рахунок Товарної біржі.
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п’яти)
банківських днів після підписання цього Договору.
4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.
5. Відповідальність Сторін

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного
законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх документів
Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, Орендодавець має право
припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей Договір.
5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного в Україні законодавства.
6. Інші умови
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку
оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливостіпродовження
терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору).
6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або
передавати біржове місце в суборенду.
6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, шляхом
підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього
Договору.
6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами та скріплений печатками Сторін (за
наявності) та переданий засобами електронного зв’язку, має силу оригіналу, до обміну
Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору.
6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – по одному
для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
7. Реквізити та підписи Сторін
ТОВАРНА БІРЖА:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"
Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.
Шевченка, 52,
Код ЄДРПОУ 25158707
Рахунок у форматі IBAN:
UA903006140000026004500397206 в ПАТ
“КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
ІПН 251587016013
Телефон: 0532-50-92-91
Електронна пошта: info@uub.com.ua
Голова Наглядової ради
___________________ /О.В. Маковий/

ОРЕНДАР:
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ:
______________________________________
Місцезнаходження: _____________
Банківські реквізити: ___________
Ідентифікаційний номер:
_________________
Тел./факс: _____________
Електронна пошта: ____________________

Фізична особа-підприємець
___________________ /І.Б Прізвище/

Додаток № 5
до Положення про надання
в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

АНКЕТА КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (УЧАСНИКА
ТОРГІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1.

Повне та скорочене найменування
клієнта

1.1.

Форма власності (якщо інша форма власності,
зазначте відповідні дані)

1.2.

Чи утримується клієнт за рахунок
Державного бюджету України або місцевих
бюджетів
(повністю
або
частково)?
(заповнюється виключно державними та
комунальними підприємствами)
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб,
фізичних
осібпідприємців
та
громадських формувань
Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про
проведення
державної реєстрації
Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична
адреса
Фактичне місцезнаходження
Номери контактних телефонів, факсів

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт
(за наявності)

8.

Інформація (назва та адреса) про материнську
компанію, корпорацію, холдингову групу,

приватне підприємство
державне підприємство
комунальне підприємство
інше :___________
так
ні

9.

промислово- фінансову групу або інше
об’єднання, членом якого є клієнт (за
наявності)
Кількість
працівників
згідно
зі
штатним розписом

10.

Опис
основних
видів
господарської
діяльності у форматі: код економічної
діяльності згідно з класифікатором України /
Назва (Опис)

11.

Чи відповідають види діяльності, якими
фактично займається (планує займатися в
разі щойно розпочатої діяльності) клієнт,
внесеним до ЄДРФОПГФ видам діяльності
згідно КВЕД?
Якщо ні, зазначте, якими іншими видами
діяльності займається компанія, що не внесені
до ЄДРФОПГФ

так
ні

12.

Чи відбувалася реорганізація, виділення,
перейменування суб’єкта господарювання, чи
є суб’єкт господарювання правонаступником
іншої юридичної особи?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

13.

Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або
акціонерів (від 10%), директорів, складу
правління, наглядової ради, інших органів
управління за останні два роки?
(якщо так, зазначте відповідні зміни)

так
ні

14.

Чи перебуває суб’єкт господарювання в процесі
припинення
(шляхом
ліквідації, злиття,
приєднання,
поділу,
перетворення)
або
виділення?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

15.

Чи прийнято компетентним органом (органом
суб’єкта
господарювання,
судом,
реєстратором
тощо)
рішення
про
ліквідацію/припинення
суб’єкта
господарювання?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

16.

Чи відкрито щодо суб’єкта господарювання
провадження в справі про банкрутство?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

так
ні

17.

Чи перебуває суб’єкт господарювання в стані
дефолту?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

18.

Чи веде суб’єкт господарювання діяльність на
територіях держав, що віднесені до офшорних
зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011
р. N 143-р.
(якщо так, вкажіть деталі)

так
ні

19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:
1

2

3

4

5

Чи
застосовувалися
до
суб’єкта
господарювання, зокрема, будь-якого суб’єкта
господарювання холдингу/групи, до якої
входить заявник, її посадових осіб українські/
міжнародні санкції (зокрема, але не виключно,
санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого
королівства Великої Британії та Північної
Ірландії) за весь період існування компанії?
(якщо так, зазначте відповідні дані)
Чи
застосовувалися
до
кінцевого
бенефіціарного
власника
українські/
міжнародні санкції (зокрема, але не виключно,
санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого
королівства Великої Британії та Північної
Ірландії)?
(якщо так, зазначте відповідні дані)
Чи
взаємодіє
суб’єкт
господарювання/
кінцевий бенефіціарний власник з особами,
щодо яких застосовано міжнародні/українські
санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні
відносини, включно з договором про спільну
діяльність, участь у громадських організаціях,
спільна участь у бізнесі (володіння іншими
юридичними особами), фінансування в будьякій формі, судові спори, особисті зв’язки)?
(якщо так, зазначте відповідні дані)
Підтвердження
відсутності
судимості
у
кінцевого бенефіціарного власника/членів
виконавчого органу/членів наглядового органу
компанії за корупційні злочини, відмивання
доходів, отриманих незаконним шляхом,
шахрайство, фінансування тероризму; а також
підтвердження того, що щодо них не ведеться
розслідування, судове провадження
Чи
є
суб’єкт
господарювання,
його

так
ні

так
ні

так
ні

підтверджую
не підтверджую

так

материнська/дочірня/сестринська компанія, їх
кінцевий бенефіціарний власник /члени
виконавчого органу/члени наглядового органу
фігурантами розслідувань/судових проваджень
щодо інших осіб у зв’язку з корупційними
злочинами, відмиванням доходів, отриманих
незаконним
шляхом,
шахрайством,
фінансуванням тероризму?
(якщо так, зазначте відповідні дані)

ні

20. Відомості про органи управління та їх склад:
П.І.Б, дата народження, країна постійного
проживання, РНОКПП (за наявності), у разі
відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер
паспорту члена органу управління

№

Посада члена органу управління
(у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого
органу управління)

1.
2.
3.

21. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном
та уповноважені діяти від імені клієнта:
№

Громадянство,
П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі
країна
постійного
відсутності РНОКПП, зазначається
проживання,
дата
серія та номер паспорту
народження

Частка (%) в Опосередкована
статутному
частка (%) в
капіталі
статутному капіталі
(пряме
(опосередковане
володіння)*
володіння)*

1.
2.
3.
* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (перелік
осіб, які мають пряме володіння):
№

Повне найменування юр.
особи/П.І.Б. фізичної особи

Ідентифікаційний
код
юридичної
особи,
місцезнаходження /Громадянство фізичної особи,
дані паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його
видав), місце проживання або
перебування,
податковий номер (за наявності), дата народження

Частка (%)
в
статутному
капіталі

1.
2.
3.

23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками
(контролерами)
(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав
голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками /
номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися
підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера)):

№

П.І.Б.

Громадянство, дані паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та Посада*
орган, що його видав), місце проживання або
перебування, податковий номер (за наявності), дата
народження

1.
2.
3.
* - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

24. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів)?
Так
Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю
№

П.І.Б.

Громадянство, дані паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та Посада
орган, що його видав), місце проживання або
перебування, податковий номер (за наявності), дата
народження

1.
2.
3.

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, національні
публічні діячі або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?
Так
Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю
П.І.Б. публічного діяча ( у разі наявності
Посада, що
пов’язаних осіб, зазначається додатково
№
обіймається
П.І.Б особи, з якою пов’язаний)

обіймалась

або Тривалість
обіймання

(період)

1.
2.
3.

26. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, іноземні
публічні діячі, чи діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях* або
особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами?
Так
Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю
П.І.Б. публічного діяча ( у разі наявності
пов’язаних осіб,
зазначаєтьсяПосада, що обіймалась Тривалість (період) обіймання
з якою або обіймається
№ додатково П.І.Б особи,
пов’язаний)
1.
2.
3.
*Публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах,

а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду,
конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за
виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли,
повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів
державних підприємств, що мають стратегічне значення.

27. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):
Так
Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю
№
Найменування відокремленого підрозділу Вид підрозділу
1.
2.
3.

Адреса місцезнаходження

28. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані
про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):
За останній звітний період сума
(в тис. грн.)
(згідно останньої поданої до
фіскальних органів звітності
(І квартал, півріччя, дев’ять
місяців, рік)

За попередній рік, сума (в тис.
грн.)
(згідно останньої поданої до
фіскальних органів звітності за
рік)

Розмір зареєстрованого
статутного капіталу:
Розмір сплаченого статутного
капіталу:
Прибуток (+) / збиток (-) (або
запланований на поточний рік
в разі щойно розпочатої
діяльності):
Чистий дохід від реалізації
продукції/послуг:
Розмір поточної
кредиторської заборгованості
за довгостроковими
зобов’язаннями:
Розмір поточної
кредиторської заборгованості
за товари, роботи, послуги:
Кредити банків:
Депозити в банках:
Дата заповнення: «__ » __________ 20 _____ р.

____________________________________
(посада керівника або уповноваженої особи)

_________________
(підпис)
м.п. (за наявності)

____________________
(прізвище, ініціали)

Додаток № 6
до Положення про надання
в оренду біржових місць на
Товаристві з обмеженою
відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

АНКЕТА КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
(УЧАСНИКА ТОРГІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»
на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особипідприємця

2.

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків

3.

Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про
проведення державної реєстрації

4.

Місцезнаходження/ Місце реєстрації

5.

Фактичне місцезнаходження

6.

Номери контактних телефонів, факсів

7.

Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт
(за наявності)

8.

Кількість працівників (за наявності)

9.

Опис основних видів господарської діяльності у
форматі: код економічної діяльності згідно з
класифікатором України / Назва (Опис)

10. Чи відповідають види діяльності, якими
фактично займається (планує займатися в разі
щойно розпочатої діяльності) клієнт, внесеним до
ЄДРФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД?
Якщо ні, зазначте, якими іншими видами
діяльності займається
11. Чи перебуває фізична особа-підприємець в
процесі припинення (якщо так, зазначте
відповідні дані)

так
ні

так
ні

12. Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця
провадження в справі про банкрутство? (якщо
так, зазначте відповідні дані)

так
ні

13. Чи перебуває фізична особа-підприємець в стані
дефолту? (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

14. Чи веде фізична особа-підприємець діяльність на
територіях держав, що віднесені до офшорних
зон, згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011
р. № 143-р. (якщо так, вкажіть деталі)

так
ні

15. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:
1
Чи застосовувалися до фізичної особитак
підприємця українські/ міжнародні санкції
ні
(зокрема, але не виключно, санкції ООН, США,
Євросоюзу, Сполученого королівства Великої
Британії та Північної Ірландії) за весь період
існування суб’єкта господарювання? (якщо так,
зазначте відповідні дані)
2

3

4

Чи взаємодіє фізична особа-підприємець з
особами,
щодо
яких
застосовано
міжнародні/українські санкції, зокрема SDN,
non-SDN (договірні відносини, включно з
договором про спільну діяльність, участь у
громадських організаціях, спільна участь у
бізнесі
(володіння
іншими
юридичними
особами), фінансування в будь-якій формі, судові
спори, особисті зв’язки)? (якщо так, зазначте
відповідні дані)
Підтвердження відсутності у фізичної особипідприємця судимості за корупційні злочини,
відмивання доходів, отриманих незаконним
шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а
також підтвердження того, що щодо неї не
ведеться розслідування, судове провадження

так
ні

Чи є фізична особа-підприємець фігурантом
розслідувань/судових проваджень щодо інших
осіб у зв’язку з корупційними злочинами,
відмиванням доходів, отриманих незаконним
шляхом,
шахрайством,
фінансуванням
тероризму? (якщо так, зазначте відповідні дані)

так
ні

підтверджую
не підтверджую

16. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та
уповноважені діяти від імені клієнта:
№ П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі відсутності Громадянство, країна постійного
РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту проживання, дата народження
1
2

3
* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі
17. Характеристика фінансового стану клієнта (для щойно зареєстрованих фізичних осібпідприємців дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):
За останній звітний період сума (в тис. За попередній рік, сума (в
грн.) (згідно останньої поданої до тис. грн.) (згідно останньої
фіскальних органів звітності (І квартал, поданої до фіскальних
півріччя, дев’ять місяців, рік)
органів
звітності за рік)
Прибуток (+)/збиток (-)
(або запланований на
поточний рік в разі
щойно розпочатої
діяльності)
Чистий
дохід
від
реалізації
продукції/послуг
Розмір
поточної
кредиторської
заборгованості
за
довгостроковими
зобов’язаннями:
Розмір
поточної
кредиторської
заборгованості
за
товари,
роботи,
послуги:
Кредити банків
Депозити в банках
Дата заповнення:
«____» _______20___ р.
__________________ _____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
м.п.
(за наявності)

