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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Регламент з організації та проведення аукціонів з укладання деривативних контрактів,  

які не є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів на 

товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 

БІРЖА» (далі - Регламент) 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 може організовувати укладання деривативних контрактів, зокрема форвардів, які не є 

фінансовими інструментами, базовим активом яких, зокрема, є продукція, у тому числі інше 

майно, визначене базовим активом деривативного контракту відповідно до нормативно-

правових актів НКЦПФР, зокрема майно (рухоме та нерухоме майно, об'єкти незавершеного 

будівництва та майнові права на майно), та організовувати вчинення правочинів щодо таких 

деривативних контрактів у порядку, встановленому Правилами, цим Регламентом відповідно до 

вимог, визначених законодавством. 

1.3. Цей Регламент регулює порядок укладання деривативних контрактів, вчинення правочинів 

щодо деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, за результатами аукціонів, 

за напрямком Біржі «Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них». 

На аукціонах можуть укладатись деривативні контракти, зокрема, форварди, та вчинятися 

правочини щодо них. 

1.4. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням 

Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 

БІРЖА» (далі – Наглядова рада) та є обов’язковим (-и) з моменту набрання чинності таким 

Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників аукціонів, членів 

Біржі, працівників Біржі та осіб, що допущені до аукціонів на Біржі відповідно до цього 

Регламенту. 

1.5. Біржа доводить до відома зацікавлених осіб цей Регламент, зміни та доповнення до нього, 

іншу інформацію про свою діяльність шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-

сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uub.com.ua. Біржа додатково може 

використовувати інші способи інформування учасників аукціону та інших зацікавлених осіб 

відповідно до цього Регламенту. 

1.6. Усі додатки до Регламенту, на які прямо міститься посилання у Регламенті, є його складовою 

і невід'ємною частиною. 

1.7. Порушення Регламенту тягне за собою відповідальність, передбачену Правилами, 

Положенням про надання в оренду біржових місць на Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Положення), іншими 

внутрішніми документами Біржі, що регулюють біржову торгівлю, та чинним законодавством 

України.  

1.8. Спори, що виникають між учасниками торгів, вирішуються згідно Правил, інших 

внутрішніх документів Біржі. Сторони будь-якого спору повинні докласти всіх зусиль для 

вирішення спору в досудовому порядку.  

1.9. У Регламенті терміни застосовуються у такому значенні: 

Автоматизоване робоче 

місце учасника  

робоче місце учасника, з якого він здійснює доступ до СЕТОД 

та користується її сервісами (особистий кабінет). 
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Базовий актив це продукція, у тому числі майно, визначене базовим активом 

деривативного контракту відповідно до нормативно-

правових актів НКЦПФР, зокрема майно (рухоме та нерухоме 

майно, об'єкти незавершеного будівництва та майнові права 

на майно); 

Брокер 

(Користувач) 

уповноважений представник учасника електронного 

аукціону, дії якого спрямовані на реалізацію прав та 

обов’язків такого учасника в СЕТОД. 

Переможець аукціону учасник торгів – переможець аукціону, який  уклав 

деривативний контракт/вчинив правочин щодо 

деривативного контракту за результатами електронного 

аукціону. 

Електронна торгова система 

(СЕТОД; Система, ЕТС) 

сукупність баз даних, технічних, програмних, апаратних, 

телекомунікаційних комплексів і рішень та інших засобів, що 

забезпечують можливість збору, введення, моніторингу, 

аналізу, зберігання, обробки і розповсюдження інформації, 

необхідної для проведення електронних аукціонів та 

підтвердження фактів укладення  деривативних 

контрактів/вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів. 

Електронний аукціон 

(біржові торги, аукціон) 

технологія біржових торгів, за якою учасник торгів, що 

ініціює проведення аукціону (ініціатор аукціону), укладає 

деривативний контракт/вчиняє правочин щодо деривативного 

контракту на умовах конкурентних зустрічних пропозицій 

(заявок) інших учасників торгів. 

Електронний документ електронний документ у визначенні статті 5 Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг». 

Електронний підпис електронний підпис у значенні статті 6 Закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», 

забезпечується в СЕТОД за допомогою простого ЕП Біржі. 

Заявка електронний документ в СЕТОД, оформлений за 

встановленою Біржею формою, що може містити Заявку на 

проведення електронного аукціону, Заявку на участь в 

електронному аукціоні. 

Заявка на проведення 

електронного аукціону  

 

  

електронний документ в СЕТОД, сформований замовником в 

СЕТОД через особисте автоматизоване робоче місце  та 

підписаний ним електронним підписом, що є публічною 

офертою на укладення деривативного контракту 

(купівля/продаж)/вчинення правочину щодо деривативного 

контракту відповідно до цього Регламенту. 

Заявка на участь в 

електронному аукціоні  

електронний документ в СЕТОД, сформований учасником 

торгів через особисте автоматизоване робоче місце та 

підписаний електронним підписом, що містить зустрічну 



4 

 

безумовну комерційну пропозицію (оферту) на укладення 

деривативного контракту/вчинення правочину щодо 

деривативного контракту згідно умов поданої Заявки на 

проведення електронного аукціону відповідно до цього 

Регламенту. 

Ініціатор аукціону 

(замовник) 

учасник Системи, який пройшов процедуру реєстрації в 

Системі  та має право ініціювати проведення електронного 

аукціону відповідно до цього Регламенту;  

Крок  величина, на яку змінюється (зменшується/збільшується) ціна 

за одиницю або за лот/пакет лотів деривативних контрактів 

під час проведення електронного аукціону.  

Лот мінімальна неподільна кількість деривативних контрактів, що 

може бути запропонована до укладання/вчинення правочинів 

щодо деривативних контрактів; значення кількості 

деривативних контрактів в заявці на проведення електронного 

аукціону/заявці на участь в електронному аукціоні повинно 

бути кратним розміру 1 лота; 

Напрямок сукупність секцій за видом товару, базовим 

активом/деривативним контрактом (групою базових 

активів/деривативних контрактів). 

Номер деривативного 

контракту (Номер 

деривативу) 

набір літер, цифр і символів, за якими відбувається 

ідентифікація деривативного контракту в СЕТОД і на веб-

сайті Біржі та складається з таких частин: «Код замовника», 

що присвоюється Біржею під час реєстрації замовника в 

СЕТОД, «Дата проведення аукціону», «Порядковий номер 

аукціону» та «Порядковий номер позиції», наприклад «2-

03.06.19.-28-1». 

Особистий кабінет складова частина СЕТОД, яка дає змогу учаснику Системи в 

особі Брокера, провадити діяльність в СЕТОД відповідно до 

цього Регламенту. 

Простий електронний підпис 

Біржі (простий ЕП Біржі) 

 

електронні дані, які додаються учасником Системи до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язуються і 

використовуються ним як підпис для проведення дій в СЕТОД 

(передачі даних) з метою проведення та/або участі в 

електронних аукціонах, а також оформлення результатів 

таких аукціонів. Призначений для захисту від підробки за 

рахунок надання Біржею учаснику Системи унікального 

персонального ідентифікатора, який дозволяє ідентифікувати 

такого учасника, а також встановити відсутність викривлення 

інформації в документах та в його діях в СЕТОД. 

Секція спеціалізований напрям діяльності Біржі, в рамках якого 

проводяться електронні аукціони з торгівлі певною групою 

біржових товарів, певним базовим активом/деривативним 
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контрактом (групою базових активів/деривативних 

контрактів). 

Стартова ціна (Початкова 

ціна) 

ціна, визначена в Заявці на проведення аукціону, з якої 

починається електронний аукціон з укладання деривативних 

контрактів, вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів 

Сторони  деривативного 

контракту/правочину щодо 

деривативного контракту 

(сторони біржової угоди), 

учасники торгів 

замовник і учасник аукціону - переможець, що за 

результатами електронного аукціону уклали деривативний 

контракт/правочин щодо деривативного контракту. 

Учасник електронного 

аукціону; учасник аукціону  

учасник торгів, Заявка на участь в аукціоні якого не була 

відхилена замовником. 

Учасники Системи юридичні особи, зареєстровані в Системі у статусі замовника 

та/або учасника аукціону. 

Час очікування кращої 

цінової пропозиції 

зворотній відлік часу від моменту подачі цінової пропозиції 

учасником аукціону до моменту закінчення строку торгів по 

кожному відповідному лоту в СЕТОД, протягом якого 

іншими учасниками аукціону можуть надаватись кращі цінові 

пропозиції. 

1.10. Інші терміни, що вживаються в цьому Регламенті, використовуються відповідно до 

законодавства України та внутрішніх документів Біржі. 

 

2. УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ ТА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА БІРЖІ 

2.1. Учасниками аукціонів з укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, а також вчинення правочинів щодо деривативних контрактів є юридичні особи, 

які набули статусу члена Біржі відповідно до вимог цього Регламенту шляхом укладення 

договору оренди біржового місця на Біржі, отримали доступ до ЕТС, а також виявили намір 

прийняти участь в аукціоні. 

2.2. З метою укладення Договору оренди біржового місця та отримання у зв’язку з цим статусу 

Члена Біржі юридичні особи (далі – заявники, а окремо - заявник) переходять за посиланням на 

веб-сайт Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (acc.uub.com.ua) в розділ «Анкета» 

та заповнюють в електронній формі реєстраційну анкету за напрямком «Укладання 

деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них», до якої додають відскановані 

в кольорі, заархівовані копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на 

момент їх подання:  

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

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 
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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 РНОКПП 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) (Додаток № 2 до Регламенту);  

- Анкета 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 № 4 до Регламенту); 

- Заява про приєднання до Регламенту та Генеральної угоди (Додаток № 5 до Регламенту). 

2.3. 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. 2.2. цього Регламенту, про що заявнику відправляється повідомлення на 

його електронну адресу, вказану у реєстраційній анкеті.  

2.4. 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. 2.3. цього Регламенту, направляє (надає) на юридичну адресу Біржі 

(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52): 

2.4.1. оригінали наступних документів, інформація в яких повинна бути актуальною 

(чинною) на дату їх направлення (надання) Біржі:  

 - реєстраційну анкету (Додаток № 1 до Регламенту);  

- договір оренди біржового місця (Додаток № 3 до Регламенту) у двох примірниках, що 

підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою заявника (за наявності);  

- довіреність на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (за 

формою згідно Додатку № 2); 

- Анкета 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 № 4 до Регламенту); 

- Заява про приєднання до Регламенту та Генеральної угоди (Додаток № 5 до Регламенту); 

- договір на організацію та проведення аукціонів з укладання деривативних контрактів та 

вчинення правочинів щодо деривативних контрактів у двох примірниках, що підписані 

уповноваженою особою заявника та завірені печаткою заявника (за наявності); 
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- документи, що підтверджують право на здійснення певного виду професійної господарської 

діяльності. 

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або 

перевірки достовірності отриманої від них інформації. 

2.4.2. належним чином завірені копії наступних документів, інформація в яких повинна 

бути актуальною (чинною) на дату їх направлення (надання) Біржі:  

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

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 РНОКПП керівнику 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 РНОКПП особи (осіб), що буде (будуть) виконувати 

повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник 

(або не лише керівник) юридичної особи).  

2.5. До участі в аукціонах допускаються учасники, які відповідно до цього Регламенту уклали з 

Біржею Договір оренди біржового місця на товарній біржі – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», набули статусу Члена Біржі, 

отримали доступ до СЕТОД, сплатили вартість оренди біржового місця та виконали інші 

необхідні дії відповідно до цього Регламенту.  

2.6. Учасники 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.  

2.7. У випадку порушення учасником вимог, визначених пунктом 2.6. Регламенту, Біржа має 

право без попередження зупинити допуск учасника до участі в аукціонах до моменту надання 

таких документів у повному обсязі.  

2.8. У разі припинення Договору оренди біржового місця, учасники, які мають намір і в 

подальшому брати участь в аукціонах, визначених цим Регламентом, укладають новий Договір 

оренди біржового місця за процедурою, визначеною відповідно до розділу 2 Регламенту.  
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2.9. Фізична особа може брати участь виключно в аукціонах із вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, в статусі покупця, шляхом 

укладення договору доручення з Членом Біржі (акредитованим на Біржі за напрямком 

«Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них»). Такий договір 

доручення є підставою для здійснення представництва інтересів фізичної особи - клієнта 

Членом Біржі на аукціоні та укладається до початку надання послуг фізичній особі.  

2.10. До початку надання послуг фізичній особі згідно п. 2.9. цього Регламенту згідно 

укладеного договору доручення Член Біржі повинен здійснити реєстрацію такого клієнта 

(фізичної особи) 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 договору оренди біржового місця; найменування та 

реквізитів клієнта Члена Біржі.  

До заяви додаються наступні документи: 

- завірена Членом Біржі копія відповідного договору доручення, укладеного між Членом Біржі 

та його клієнтом на представництво останнього під час участі в аукціоні(аукціонах) на Біржі; 

- належним чином завірені клієнтом копії паспорту та довідки про присвоєння РНОКПП 

клієнта. 

Підтвердження реєстрації Біржею клієнта Члена Біржі направляється на його електронну 

адресу. 

2.11. Біржа забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, 

поданих учасником, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється 

Біржею на виконання положень законодавства та/або цього Регламенту. 

3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕТОД 

3.1. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи 

у СЕТОД учасники Системи мають виконати мінімальні вимоги до апаратного, програмного 

забезпечення та до каналу доступу до СЕТОД, визначених на веб-сайті Біржі: 

https://uub.com.ua/. 

3.2. Замовнику та учаснику електронного аукціону забороняється: 

3.2.1. Розкривати та/або відтворювати, та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану 

з роботою СЕТОД, що становить комерційну таємницю. 

3.2.2. Вчиняти дії, спрямовані на: 

- отримання відомостей з СЕТОД, що не пов'язані безпосередньо з таким учасником Системи; 

- підключення до СЕТОД з використанням чужого логіну та паролю або методом підбору 

чужого логіну та паролю; 

- використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в 

середовище операційної системи серверів СЕТОД; 

- несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Біржі (злом, 

атака тощо);  

- дискредитацію Біржі; 

- здійснення інших дій, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі СЕТОД. 

3.3. Учасники Системи повинні вживати всіх заходів для запобігання виникненню обставин, які 

можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу автоматизованого 

https://uub.com.ua/
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робочого місця та СЕТОД, таких як: забезпечення надійного антивірусного захисту 

автоматизованого робочого місця та невтручання в роботу СЕТОД сторонніх осіб з 

автоматизованого робочого місця такого учасника Системи, та негайно повідомляти Біржу про 

виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню СЕТОД. 

3.4. Біржа має право призупинити технічний доступ до СЕТОД учаснику Системи та/або 

Брокеру або обмежити (повністю або частково) його повноваження з доступу до СЕТОД у 

випадку порушення ним цього Регламенту та/або укладених з Біржею договорів та/або 

виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника Системи до СЕТОД, а також при 

виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню СЕТОД та/або належній 

робот Біржі. Відновлення технічного доступу до СЕТОД учаснику Системи та/або Користувачу 

здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у 

разі, коли призупинення доступу до СЕТОД стало наслідком таких збоїв. 

3.5. Біржа має право призупинити технічний доступ до СЕТОД учаснику Системи та його 

Користувачу з моменту зупинення його права на проведення електронних аукціонів та/або 

участі в електронних аукціонах. 

 

4. ПРЕДМЕТ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

4.1. Предметом електронних аукціонів є укладення деривативних контрактів, зокрема 

форвардів, які не є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів згідно з цим Регламентом. 

4.2. До деривативних контрактів та правочинів щодо деривативних контрактів, що укладаються 

на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного 

волевиявлення, норм чинного законодавства, у тому числі для деривативних контрактів 

законодавства щодо таких деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, 

внутрішніх документів Біржі. Деривативні контракти укладаються з урахуванням положень 

Генеральної угоди, якою визначається зміст деривативного контракту – Генеральної угоди 

щодо змісту деривативних контрактів, зокрема форвардів, що укладаються на товарні біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» (далі – Генеральна 

угода). Правочини щодо деривативних контрактів вчиняються учасниками торгів за 

результатами електронних аукціонів шляхом укладання договору купівлі-продажу 

деривативного контракту (форварду) в порядку, передбаченому цим Регламентом.    

4.3. Деривативний контракт (зокрема, форвард), який укладається на умовах і в порядку, 

визначених цим Регламентом, являє собою двосторонній договір, укладений з урахуванням 

положень Генеральної угоди, що засвідчує зобов'язання однієї або кожної із сторін такого 

деривативного контракту щодо базового активу, а саме: одна сторона деривативного контракту  

зобов’язується у визначений момент у майбутньому передати базовий актив іншій стороні 

деривативного контракту, а інша сторона деривативного контракту зобов’язується купити 

базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами деривативного контракту 

під час укладення договору за результатами електронного аукціону (біржових торгів).  

4.4.  Генеральна угода затверджується Біржею та є Додатком 7 до цього Регламенту. 

Деривативні контракти, що укладаються на Біржі, за наявністю зобов’язання щодо передачі 

базового активу є поставними (з обов’язковою фізичною поставкою). 

За типом базового активу деривативні контракти, що укладаються на Біржі, є товарними або 

іншими деривативними контрактами;  

Деривативні контракти, що укладаються на Біржі, є, зокрема, форвардами.  

Деривативний контракт може бути припинений (виконаний) шляхом повного виконання 

сторонами такого деривативного контракту зобов’язань (шляхом укладання сторонами 
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деривативного контракту договору купівлі-продажу базового активу) відповідно до його умов, 

припинений (анульований), змінений відповідно до положень цього Регламенту. Дострокове 

припинення зобов’язань за деривативним контрактом для сторони такого деривативного 

контракту можливе шляхом вчинення за результатами електронного аукціону правочину щодо 

такого деривативного контракту. 

Виконання правочинів щодо деривативних контрактів відбувається в порядку та на умовах, 

передбачених таким правочином. 

4.5. Для допуску базового активу/деривативного контракту до біржових торгів за технологією  

електронного аукціону мають виконуватися такі вимоги: (1) для базового активу/деривативного 

контракту, що є в наявності, мають бути надані документи, що підтверджують фактичний обсяг, 

якість та місцезнаходження товару базового активу, вказані характеристики деривативного 

контракту; (2) для товару, який буде поставлений в майбутньому, мають бути надані документи, 

що підтверджують можливість виробництва та поставки зазначеного в заявці обсягу товару 

відповідної якості, а також можливості його поставки в певне місце і в певний строк; (3) товари, 

що виставляються на електронні аукціони, мають відповідати вимогам, встановленим 

нормативно-правовими актами. До характеристик деривативного контракту належать, але не 

виключно: назва деривативного контракту, вид деривативного контракту, номер, дата 

реєстрації, інформація про сторони, дата укладання, строк виконання, базовий актив, ціна 

базового активу. 

4.6. Детальну інформацію про базовий актив та іншу інформацію, зазначену в п. 4.5 цього 

Регламенту, замовник надає Біржі у порядку, встановленому цим Регламентом. 

4.7. Для належної організації та проведення електронного аукціону Біржа має право вимагати 

надання інших документів та інформації, зокрема, які підтверджують обсяг і місцезнаходження  

базового активу, його якість та інші характеристики.  

4.8. Біржа має право припинити (анулювати) деривативний контракт у зв’язку зі спливом строку 

його виконання, на вимогу сторін деривативного контракту або виконанням сторонам 

зобов’язань за деривативним контрактом. Деривативний контракт може бути змінений Біржею 

за рішенням сторін/сторони деривативного контракту. Інформація про укладання, зміну та 

припинення (виконання, анулювання) деривативного контракту вноситься до реєстру 

укладених деривативних контрактів Біржі. 

4.9. У випадку припинення/розірвання правочину щодо деривативного контракту Біржа робить 

запис про дострокове припинення/розірвання відповідного договору в реєстрі правочинів щодо 

деривативних контрактів Біржі.  

4.10. Сторони деривативного контракту, сторони правочину щодо деривативного контракту 

зобов’язані негайно повідомляти Біржу із наданням підтверджуючих документів про всі 

випадки зміни, припинення (анулювання/виконання)/розірвання.  

4.11. За результатами електронних аукціонів Біржа формує та направляє сторонам відповідного 

деривативного контракту/правочину щодо деривативного контракту для підписання: 

1) деривативний контракт (форвард); 

2) договір купівлі-продажу деривативного контракту (форварду). 

4.12. Договори, зазначені в п. 4.11 цього Регламенту, за результатами електронних аукціонів 

укладаються на Біржі та підлягають реєстрації. Облік цих договорів веде Біржа у відповідних 

реєстрах окремо за кожним видом договору/деривативного контракту. 

4.13. За надання Біржею послуг з організації та проведення електронного аукціону  з 

учасника/учасників електронного аукціону справляється біржовий збір у розмірі, визначеному 
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умовами договору на організацію та проведення аукціонів з укладання деривативних контрактів 

та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів, укладеного між Біржею та учасником. 

4.14. До біржових контрактів (деривативів), що укладаються на Біржі, належить форвард. 

Форвард  – деривативний контракт, за яким одна сторона деривативного контракту 

зобов’язується у визначений момент у майбутньому передати базовий актив іншій стороні 

деривативного контракту, а інша сторона деривативного контракту зобов’язується купити 

базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час його укладення. При 

цьому, будь-яка сторона форварду має право відмовитися від його виконання виключно за 

наявності згоди іншої сторони форварду або у випадках, визначених цивільним законодавством. 

Претензії щодо невиконання або неналежного виконання форварду можуть пред'являтися 

виключно замовнику (продавцю деривативного контракту (форварду)) . Продавець форварду  

не може передати (продати) зобов'язання за цим деривативним контрактом іншим особам без 

згоди іншої сторони деривативного контракту (покупця деривативного контракту (форварду)) 

та на позабіржовому ринку (продаж такого форварду здійснюється виключно на Біржі). 

Покупець деривативного контракту (форварду) має право без погодження з іншою стороною 

форварду в будь-який момент до закінчення строку його дії продати такий форвард будь-якій 

іншій особі, включаючи продавця деривативного контракту ( форварду) виключно на Біржі. 

4.15. Зобов'язання за деривативним контрактом  можуть бути врегульовані шляхом:  

1) припинення деривативного контракту та припинення договірних зобов’язань сторін 

деривативного контракту;  

2) припинення деривативногоо контракту та укладення замість нього кількох (двох або більше) 

нових деривативних контрактів;  

3) припинення кількох (двох або більше) деривативних контрактів, і укладення замість них 

одного нового деривативного контракту.  

4.16. Істотні умови деривативного контракту  не можуть бути змінені.  

4.17. Підставою для врегулювання зобов’язань за деривативним  контрактом  згідно з пп. 2 або 

пп. 3 п. 4.15 цього Регламенту є істотна зміна технічних характеристик  базового активу 

деривативного контракту (У цьому разі укладення нового деривативного контракту  / кількох 

(двох або більше) деривативних контрактів здійснюється без проведення електронного 

аукціону.  

4.18. Всі дії з деривативним контрактом/правочином щодо деривативного контракту 

(укладання, зміни, припинення (виконання/анулювання/розірвання) підлягають обов’язковій 

реєстрації на Біржі.  

4.19. З метою врегулювання зобов’язань за деривативним контрактом  згідно з пп. 1 п. 4.15 цього 

Регламенту кожна  сторона деривативного контракту  має надати Біржі документ встановленої 

форми, що містить беззастережну згоду на припинення конкретного деривативного контракту.  

4.20. З метою врегулювання зобов’язань за деривативним контрактом  згідно з пп. 2 або пп. 3 п. 

4.15 цього Регламенту сторона деривативного контракту має надати Біржі:  

1) документ встановленої форми, що містить беззастережну згоду на припинення конкретного 

деривативного контракту  / кількох (двох або більше) деривативних контрактів  та, відповідно, 

на укладення нового деривативного контракту  / кількох (двох або більше) нових деривативних 

контрактів;  

2) документальне підтвердження існування обставин, передбачених п. 4.17 цього Регламенту;  

3) документальне підтвердження здійсненої оплати ціни базового активу або вартості 

деривативного контракту; 
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4) погоджений сторонами деривативного контракту проект нового деривативного контракту  / 

кількох (двох або більше) нових деривативних контрактів. Зміст таких деривативних контрактів 

має відповідати положенням Генеральної угоди. 

4.21. Сплачена вартість деривативного контракту не підлягає поверненню у разі його 

припинення. 

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ 

5.1. До участі в електронних аукціонах допускаються юридичні особи, які: 

- отримали статус Члена Біржі за напрямком «Укладання деривативних контрактів та вчинення 

правочинів щодо них»; 

- надали на Біржу усі необхідні документи в порядку, визначеному розділом 2 даного 

Регламенту; 

- уклали з Біржею Договір на організацію та проведення аукціонів з укладання деривативних 

контрактів та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів (для юридичних осіб – 

замовників аукціонів) / договір про надання послуг щодо участі в аукціоні; 

- зареєструвалися в СЕТОД, як учасники (покупці/продавці).  

5.2. Для організації та проведення конкретного електронного аукціону замовник формує в 

СЕТОД через власне автоматизоване робоче місце (особистий кабінет) Заявку на проведення 

електронного аукціону.  

5.3. Біржа має право встановлювати обмеження та додаткові вимоги до учасників конкретного 

електронного аукціону щодо певних деривативних контрактів/базових активів/правочинів 

щодо деривативних контрактів.  

5.4. Станом на день проведення електронного аукціону замовник має підтвердити Біржі, що  

базовий актив/деривативний контракт (якщо замовник здійснює фізичну поставку базового 

активу/деривативного контракту), щодо яких буде проведений аукціон, не були нікому продані 

або подаровані, не перебувають у спорі, під забороною, арештом, заставою та під іншими 

обтяженнями.  

5.5. Біржа за умови одержання від замовника Заявки на проведення електронного аукціону та 

виконання інших вимог, передбачених цим Регламентом, здійснює заходи з пошуку 

потенційних учасників електронного аукціону шляхом оприлюднення у відкритому доступі 

відповідної інформації (оголошення) в СЕТОД.  

5.6. Заявка на участь в електронному аукціоні формується учасниками в СЕТОД через 

автоматизоване робоче місце (особистий кабінет). 

5.7. Біржа приймає рішення про реєстрацію в СЕТОД юридичної особи у статусі учасника 

(покупця/продавця), якщо така особа виконала вимоги цього Регламенту. 

5.8. Електронні аукціони проводяться у відкритих торгових сесіях в робочі дні. 

Біржа розміщує в СЕТОД оголошення про проведення електронного аукціону у строк, 

визначений у Заявці Замовника. Допускається розміщення оголошення в день проведення 

аукціону.   

5.9. Оголошення про проведення електронного аукціону формується та оприлюднюється в 

СЕТОД автоматично не пізніше наступного робочого дня після подання замовником в СЕТОД 

належним чином сформованої Заявки на проведення аукціону, та має містити таку інформацію: 

(1) детальну інформацію (характеристики) базового активу деривативного 

контракту/деривативного контракту, що є предметом аукціону, кількість, обсяг; (2) інформацію 

про аукціон, що включає дату та час проведення аукціону, кінцевий строк подання Заявки на 

участь в електронному аукціоні, направленість заявки (на купівлю/на продаж); (3) інформацію 
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про умови, на яких здійснюється  укладання деривативного контракту/вчинення правочину 

щодо деривативного контракту: стартова ціна; крок аукціону; інші умови проведення аукціону; 

(4) додаткову інформацію, зокрема: найменування банку, номери рахунків у національній та 

іноземній валюті (в разі необхідності), відкритих для проведення сторонами деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту розрахунків.  

Оголошення про проведення електронного аукціону не повинно містити положень, що 

обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. 

5.10. Процес проведення електронного аукціону в СЕТОД складається з таких етапів:   

- Передторговий період - Реєстрація заявок - період подачі Заявок на участь в електронному 

аукціоні, який починається з моменту оприлюднення Оголошення про проведення 

електронного аукціону в СЕТОД (відкриття торгової сесії);  

- Період біржових торгів (торговий період) – період проведення електронного аукціону, який 

починається в дату та час, зазначені в Оголошенні про проведення електронного аукціону, та 

закінчується не раніше ніж через 2 (дві) години з моменту початку періоду біржових торгів, 

крім випадку, коли замовником протягом періоду біржових торгів прийнято рішення щодо його 

скорочення та письмово повідомлено Біржу. Скорочення періоду торгів здійснюється Біржею, 

з урахуванням правила, що час до закінчення періоду торгів (в момент його скорочення) не 

повинен бути меншим за 10 (десять) хвилин. Повідомлення про скорочення періоду торгів 

невідкладно надсилається кожному з учасників аукціону;  

- Післяторговий період - Підписання учасниками торгів укладених деривативних 

контрактів/правочинів щодо деривативних контрактів – період підписання учасниками торгів 

укладених деривативних контрактів/правочинів щодо деривативних контрактів, який 

розпочинається з моменту завершення періоду біржових торгів та завершується через три 

робочі дні з дня визначення переможця електронного аукціону. 

5.11. Деривативний контракт / правочин щодо деривативного контракту пропонується до 

укладання/вчинення на електронному (-их) аукціоні (-ах) на підставі Заявок замовника у формі 

лотів у відкритих торгових сесіях в СЕТОД. Лот може об'єднувати однорідні, стандартизовані 

та взаємозамінні базові активи/деривативні контракти за видом базового активу/деривативного 

контракту, а також за ціною, за одиницю базового активу/деривативного контракту, умовами 

поставки, умовами оплати та строком дії деривативного контракту/правочину щодо 

деривативного контракту. 

5.12. Якщо умовами Оголошення про проведення електронного аукціону визначено проведення 

електронного аукціону в національній валюті (гривня), деривативний контракт/правочин щодо 

деривативного контракту пропонується до укладання/вчинення на електронному (-их)  

аукціоні(-ах) на підставі Заявок у формі лотів за ціною з урахуванням ПДВ або за ціною без 

урахування ПДВ. 

5.13. Торгова сесія в СЕТОД відкривається автоматично після початку проведення аукціону по 

відповідній секції на конкретну дату.  

5.14. Замовник може подати необмежену кількість Заявок на проведення аукціону окремо по 

кожній із секцій. Кожній Заявці СЕТОД присвоюється унікальний ідентифікаційний  номер 

(номер Заявки). 

5.15. Для участі в електронних аукціонах по виставлених лотах учасник подає Заявки на участь 

в електронному аукціоні по лотах, які його зацікавили. 

5.16. Для подачі Заявки на участь в електронному аукціоні учасник має здійснити вхід до 

СЕТОД (в особистий кабінет) та подати Заявку на участь в електронному аукціоні не пізніше 

завершення періоду закінчення прийому Заявок, використовуючи свій особистий логін і пароль, 
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та за допомогою простого ЕП Біржі підтвердити, що всі його дії в СЕТОД будуть підписані його 

електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства. 

5.17. Введена в СЕТОД, але не підписана простим електронним підписом Заявка, у будь-який 

момент періоду реєстрації Заявок може бути відредагована або знята (видалена). 

5.18. Замовник може скасувати електронний аукціон та/або торги по окремому лоту до настання 

періоду торгів.  

5.19. На основі виставлених Заявок на проведення аукціону формується перелік інформації про 

електронні аукціони в СЕТОД, який є відкритим. 

5.20. Заявки учасників аукціону можуть бути відкликані до моменту початку періоду торгів - за 

заявою, поданою через особистий кабінет в СЕТОД.  

5.21. Доступ до СЕТОД здійснюється виключно через сервіси, що надаються Біржею відповідно 

до цього Регламенту. Доступ до інформації, що розміщується в СЕТОД, забезпечується за 

допомогою прикладного програмного інтерфейсу. 

5.22. Учасники Системи отримують доступ до СЕТОД через особистий кабінет, що є частиною 

цієї Системи та дає змогу провадити діяльність у ній, а також забезпечують збереження 

авторизаційних даних, свого логіну та пароля, необхідних для роботи в СЕТОД. Будь-яка дія, 

вчинена в СЕТОД з особистого кабінету учасника Системи, вважається такою, що вчинена 

відповідною особою. 

5.23. Біржа забезпечує цілодобове функціонування СЕТОД, крім проміжку часу, протягом якого 

буде здійснюватися модернізація СЕТОД (регламентні або технічні роботи) та доступ до 

СЕТОД буде тимчасово зупинений. СЕТОД працює за датою та київським часом. Форматом 

позначення дати в СЕТОД є день, місяць, рік. СЕТОД забезпечує можливість проведення 

електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок – п’ятниця з 9 до 18 години). 

5.24. Доступ до СЕТОД відповідно до цього Регламенту надається особі, яка має намір взяти 

участь в електронному аукціоні, після проходження процедури реєстрації в СЕТОД. 

5.25. Отримання Біржею згоди на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, 

передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної 

особи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обов'язковим під час 

реєстрації для участі в електронному аукціоні фізичної особи, яка має намір взяти участь у 

ньому. 

5.26. Біржа проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян 

України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для 

юридичних осіб - резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа 

про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої особою, яка має намір взяти участь в 

електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в Реєстраційній анкеті. 

Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі у доступі до участі в 

електронному аукціоні. 

5.27. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом електронного 

аукціону в інтерактивному режимі реального часу, крім випадку, зазначеного в п. 5.26. цього 

Регламенту, та здійснювати пошук інформації щодо проведених та/або запланованих 

електронних аукціонів за допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів СЕТОД. 

5.28. Якщо Замовник у Заявці на проведення електронного аукціону, зазначив про непублічний 

(закритий) характер електронного аукціону, в такому разі інформація про хід торгів такого 

аукціону доступна лише учасникам Системи. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОРГОВОЇ СЕСІЇ 

6.1. Електронний аукціон розпочинається в СЕТОД у визначені умовами аукціону та 

оприлюднені в оголошенні про проведення електронного аукціону дату і час у мережі Інтернет 

за адресою: https://derivative.uub.com.ua з віддаленим доступом та закінчуються реєстрацією 

укладених деривативних контрактів/правочинів щодо деривативних контрактів.  

6.2. Користувач, який залишає своє автоматизоване робоче місце, зобов'язаний вийти з СЕТОД. 

В іншому випадку він несе повну відповідальність за всі дії, вчинені від його імені в СЕТОД за 

цей період. 

6.3. Електронні аукціони проводяться за всіма позиціями одночасно. 

6.4. Електронні аукціони можуть проходити як на підвищення, так і зниження ціни. 

6.5. Протягом торгового періоду учасники можуть здійснювати купівлю та продаж лотів за 

будь-якою із допущених позицій відповідно до свого статусу в СЕТОД (Продавець, Покупець, 

Продавець/Покупець) окремо по кожній із секцій, якщо інше не визначено Наглядовою радою. 

6.6. Протягом торгового періоду учасниками електронного аукціону подаються цінові 

пропозиції про готовність купівлі 1 (одного) лота в позиції на умовах замовника. Для заняття 

лідируючого положення (встановлення максимальної ціни для аукціонів на укладання 

деривативного контракту/вчинення правочину щодо деривативного контракту (продаж)) по 

лоту, на купівлю якого вже подана пропозиція іншим учасником, учасник електронного 

аукціону повинен протягом часу очікування кращої пропозиції збільшити поточну ціну по лоту 

на 1 (один) або більше кроків ціни. 

6.7. Якщо будь-яким з учасників електронного аукціону протягом останніх 10 (десяти) хвилин 

до закінчення торгового періоду подано нову цінову пропозицію, торговий період по такій 

позиції (лоту) автоматично продовжується на 10 (десять) хвилин з моменту надходження 

цінової пропозиції. 

6.8. Замовник у торговий період не може коригувати параметри надісланих власних позицій 

(ціну, об’єднувати лоти в пакет, зняти всі або частину лотів в позиції або додати лоти в позиції.  

6.9. СЕТОД фіксує факт укладання деривативного контракту/правочину щодо деривативного 

контракту з тим учасником, пропозиція якого була лідируюча (найкраща за ціною, коефіцієнтом 

або премією/дисконтом чи єдина) на момент завершення періоду торгів.  

6.10. Учасник Системи приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю 

доступу до СЕТОД по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованої пропускної 

здатності каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).  

6.11. Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника електронних 

аукціонів через розрив зв'язку між комп'ютером такого учасника і сервером Біржі.  

 

7. УКЛАДЕННЯ  ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ПРАВОЧИНІВ ЩОДО 

ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ  

7.1. Замовник та учасник, який був визначений переможцем електронного аукціону, зобов’язані 

підписати укладені деривативні контракти/правочини щодо деривативних контрактів 

електронним підписом протягом післяторгового періоду. Підписаний сторонами деривативний 

контракт/правочин щодо деривативного контракту реєструється Біржею не пізніше наступного 

робочого дня з дня його підписання (електронним підписом). Деривативний контракт/правочин 

щодо деривативного контракту, підписані електронним підписом, набувають юридичної сили з 

моменту їх реєстрації на Біржі.  
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7.1.1. Деривативний контракт/правочин щодо деривативного контракту  має бути підписаний 

учасником-переможцем аукціону та замовником також у паперовій формі у 3 (трьох) 

оригінальних примірниках українською мовою, по одному для учасника аукціону-переможця, 

замовника та Біржі, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом, не 

пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення електронного аукціону.  

7.2. В післяторговий період підписання укладених деривативних контрактів/вчинених 

правочинів щодо деривативних контрактів в СЕТОД формуються протоколи про результати 

проведення електронних аукціонів, деривативні контракти/правочини щодо деривативних 

контрактів, рахунки на оплату біржового збору, інші документи відповідної секції Біржі, які 

учасники можуть переглядати і роздруковувати. Сформований в СЕТОД протокол про 

результати проведення електронного аукціону є підставою для підписання деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту. 

7.3. В післяторговий період по кожному укладеному деривативному контракту/вчиненому 

правочину щодо деривативного контракту  в СЕТОД відображається інформація щодо 

учасників Системи, що стали сторонами деривативного контракту/правочину щодо 

деривативних контрактів. Кожному деривативному контракту/вчиненому правочину щодо 

деривативного контракту Біржею присвоюється реєстраційний номер. Дана інформація 

доступна тільки для сторін деривативного контракту/правочину щодо деривативних контрактів.  

7.4. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів 

механічного копіювання – факсиміле) уповноважених осіб Біржі (директора та Голови 

Наглядової ради) (за зразками згідно з Додатками № 8 та № 9 до цього Регламенту). 

Документи, завірені факсимільним відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, є 

підписаними належним чином і мають правову силу документів, оформлених оригінальним 

власноручним підписом уповноваженої особи Біржі. 

 

8. РОЗРАХУНКИ ЗА ДЕРИВАТИВНИМИ КОНТРАКТАМИ, ПРАВОЧИНАМИ ЩОДО 

ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ 

8.1. Розрахунки за укладеним деривативним контрактом/правочином щодо деривативного 

контракту здійснюються безпосередньо між їх сторонами у порядку, передбаченому таким 

деривативним контрактом/правочином щодо деривативного контракту . 

8.2. Біржа не несе відповідальності за подальше виконання сторонами деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту своїх зобов’язань за даним деривативним 

контрактом/правочином щодо деривативного контракту. 

8.3. У випадку невиконання (неналежного виконання) зобов'язань сторонами деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту, спори вирішуються у судовому порядку 

відповідно до законодавства. У випадках, які не врегульовані умовами цього Регламенту, 

сторони деривативного контракту/правочину щодо деривативного контракту керуються 

умовами договору та законодавством. 

8.4. На вимогу однієї сторони або обох сторін деривативного контракту/правочину щодо 

деривативного контракту, при наявності відповідних договірних домовленостей з Біржею, 

розрахунки за договорами та/або контроль за виконанням поставки можуть проводитися через 

Біржу за додаткову оплату таких послуг з боку сторін деривативного контракту/правочину 

щодо деривативного контракту. 

 

9. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ 

9.1. Біржа оприлюднює результати електронних аукціонів в СЕТОД.  
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9.2. Звіт про результати електронних аукціонів є комерційною інформацією.  

9.3. Особи, які отримали звіт про результати електронних аукціонів, не мають права 

оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу 

Біржі.  

9.4. Вся інформація, що пов’язана з ходом та результатами електронних аукціонів, є власністю 

Біржі. Біржа не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін  деривативних 

контрактів, правочинів щодо деривативних контрактів та безпосередньо  сторін деривативного 

контракту/правочину щодо деривативних контрактів, за винятком випадків надання такої 

інформації відповідно до вимог законодавства. 

 

10. СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ АБО ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

АУКЦІОНУ ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ 

10.1. Якщо в момент закінчення прийняття Заявок на участь в електронному аукціоні не 

подано/не допущено жодної Заявки, СЕТОД автоматично присвоює електронному аукціону 

статус «Аукціон не відбувся». 

10.2. Якщо до участі в електронному аукціоні допущено: 

10.2.1. одного учасника електронного аукціону, СЕТОД визнає такого учасника переможцем 

аукціону, який запропонував цінову пропозицію, що дорівнює стартовій ціні; 

10.2.2. двох та більше учасників електронного аукціону, СЕТОД активує модуль електронного 

аукціону. 

10.3. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, 

СЕТОД автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся». 

10.4. Якщо учасник аукціону - переможець відмовився від укладання деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту або відповідного договору чи не підписав 

їх у встановлені строки, Біржею в СЕТОД формується новий протокол про результати 

електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з 

наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій – 

учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а 

у разі відсутності інших цінових пропозицій – Біржею в СЕТОД присвоюється електронному 

аукціону статус «Аукціон по позиції не відбувся».  

10.5. У випадку, якщо учасник аукціону - переможець електронного аукціону не подав 

документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Регламентом або іншими 

внутрішніми документами Біржі, або подав неправдиві відомості про себе, Біржа приймає 

рішення про відмову у затвердженні деривативного контракту/правочину щодо деривативного 

контракту. У такому разі в СЕТОД автоматично формується новий протокол про результати 

електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з 

наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій – 

учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а 

уразі відсутності інших цінових пропозицій – СЕТОД автоматично присвоює електронному 

аукціону статус «Аукціон по позиції не відбувся». 

10.6. Результати електронних аукціонів можуть бути частково або повністю визнані недійсними 

і  анульовані у односторонньому порядку, якщо це визначено окремими рішеннями Наглядової 

ради Біржі. 

10.7. Рішення Наглядової ради Біржі про скасування результатів електронних аукціонів є 

підставою для анулювання деривативного контракту/правочину щодо деривативного 

контракту. 
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10.8. У разі не підписання за результатами аукціону сторонами деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту, Біржа здійснює анулювання  результатів 

електронного аукціону за заявою однієї з сторін такого деривативного контракту/правочину 

щодо деривативного контракту.  

10.9. У разі анулювання деривативного контракту/правочину щодо деривативного контракту 

та/або не підписання сторонами (однією з сторін) деривативного контракту/правочину щодо 

деривативного контракту, Сторони не звільняються від сплати біржового збору за організацію 

та проведення електронного аукціону та інших обов’язкових платежів, передбачених 

внутрішніми документами Біржі та/або відповідними угодами, договорами, якщо інше не 

визначено рішенням Наглядової ради Біржі та/або умовами договору, укладеного між Біржею 

та таким учасником. 

10.10. Біржовий збір за організацію та проведення електронного аукціону не підлягає 

поверненню у разі скасування результатів електронного аукціону або визнання електронного 

аукціону таким, що не відбувся.  

 

11. ОБЛІК ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ, ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ 

КОНТРАКТІВ  

11.1. Біржа за результатами проведених електронних аукціонів, здійснює облік всіх 

зареєстрованих на Біржі  укладених деривативних контрактів/правочинів щодо деривативних 

контрактів, в тому числі, шляхом відображення в СЕТОД в розділі «профайл деривативного 

контракту/правочину щодо деривативного контракту» інформації, зокрема, щодо: 

11.1.1. зміни власника деривативного контракту в результаті укладення договору купівлі-

продажу деривативного контракту; 

11.1.2. виконання деривативного контракту; 

11.1.3. статус дії деривативного контракту. 

11.2. З метою належного обліку деривативних контрактів/правочинів щодо деривативних 

контрактів на Біржі сторони деривативного контракту/правочину щодо деривативних активів 

не пізніше наступного робочого дня за днем настання кожної окремої обставини, визначеної у 

п.п. 11.2.1.  цього Регламенту, зобов’язані повідомляти Біржу про настання такої обставини, 

шляхом надіслання на електронну пошту Біржі: derivative@uub.com.ua відповідного 

електронного повідомлення (у довільній формі) з зазначенням інформації щодо такої 

обставини. 

11.2.1. До обставин, що підлягають обов’язковому інформуванню, відповідно до п. 11.2. цього 

Регламенту, належать: 

- виконання грошового зобов’язання щодо здійснення оплати (в тому числі часткової) за 

деривативним контрактом/правочином щодо деривативних контрактів; 

- виконання зобов’язання щодо передання у власність Базового активу за деривативним 

контрактом. 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО РЕГЛАМЕНТУ 

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за деривативними 

контрактами/правочинами щодо деривативних контрактів та/або договорами, визначеними цим 

Регламентом, учасники несуть відповідальність відповідно до законодавства України, Правил, 

інших внутрішніх документів Біржі, що регулюють біржову торгівлю. 

12.2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що 

завантажуються в СЕТОД, подаються Біржі під час аккредитації, за дії, вчинені на підставі 
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таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до документів 

та відомостей, що надаються для надання доступу до СЕТОД, а також за заміну або припинення 

дії зазначених документів, ризик настання несприятливим правових наслідків, у тому числі 

майнових, несуть особи, які надали такі документи та відомості. 
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Додаток № 1 

до Регламенту з 

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство 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» 

 

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 здійснювати біржові операції на Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа). 

Акредитація за напрямком/напрямками: 
 

Напрямки(напрямок) Біржі, на яких(якому) 

бажаємо здійснювати біржові операції 

 Укладання деривативних 

контрактів та вчинення 

правочинів щодо них 
 

 

Строк оренди біржового місця (місяців)  12 

 

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  
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Телефон  

Додатковий телефон (за бажанням)  

Електронна пошта  

 

Банківські реквізити заявника: 

 

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   
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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»,    Регламентом з 

з організації та проведення аукціонів з укладання деривативних контрактів, які не є 

фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», та Тарифами на послуги Біржі ознайомлені та 

зобов'язуємося виконувати. 

 

Оплату гарантуємо 

 

 

 

 

Посада ____________________       підпис                           Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток № 2 

до Регламенту з 

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

ДОВІРЕНІСТЬ № 
м.  
  

_____________ 2022 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 брокера; ідентифікаційний код брокера) 

 

(далі-Брокер), представляти інтереси Довірителя як Члена (брокерської контори) товарної біржі 

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – 

Біржа) на аукціонах за напрямком Біржі «Укладання деривативних контрактів та вчинення 

правочинів щодо них», для чого Брокеру надаються наступні повноваження: 

- приймати участь в електронних аукціонах з укладання деривативних контрактів, 
які не є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів , 
організація та проведення яких здійснюється Біржею; 

- подавати на Біржу усі необхідні документи, пов’язані з укладанням деривативних 

контрактів, які не є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів; 

- підписувати     всі     необхідні     документи,     пов’язані     з     брокерською 
діяльністю на Біржі щодо укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими 
інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів; 

- вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з укладанням деривативних контрактів, які не 
є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів, та інші 
дії, пов’язані з виконанням даної Довіреності. 

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам. Дана довіреність 

дійсна до закінчення строку оренди біржового місця Довірителя на Біржі. 

    __________________    ________________            засвідчую. 

                          (П.І.Б. брокера)      (зразок підпису брокера) 

_________________________                       ________________________            /____________________/ 

(посада керівника юридичної особи)       (підпис керівника юридичної особи) Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток № 3 

до Регламенту з 

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

 

Договір 

оренди біржового місця №    

 

м. Полтава                                                                                            ________2022 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 діяльність на 

Товарній біржі з укладання деривативних контрактів, вчинення правочинів щодо деривативних 

контрактів, які не є фінансовими інструментами, за результатами аукціонів за напрямком Біржі 

«Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них», 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  _____. 

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 та цього Договору. 

2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов’язки, вимоги. 

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 
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біржі та/або цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі в 

електронних аукціонах з укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчиняти правочини щодо деривативних контрактів, організація та 

проведення яких здійснюється Товарною біржею, 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. 

2.2. Обов’язки Товарної біржі: 

2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення електронних аукціонів 

з укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, та вчинення 

правочинів щодо деривативних контрактів 

2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно розділу 

4 Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право приймати 

участь в електронних аукціонах з укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчиняти правочини щодо деривативних контрактів, організація та 

проведення яких здійснюється Товарною біржею. 

2.2.3. 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 в електронних аукціонах з укладання деривативних контрактів, які не 

є фінансовими інструментами, та вчиняти правочини щодо деривативних контрактів, 

організація та проведення яких здійснюється Товарною біржею, відповідно до Правил та інших 

внутрішніх документів Біржі. 

2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі 

договору, укладеного з відповідним клієнтом. 

2.3.3. Користуватися іншими правами Члена Біржі, передбаченими чинним 

законодавством України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами 

Товарної біржі. 

2.4. Обов’язки Орендаря: 

2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для 

участі в біржових торгах (аукціонах) 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 по напрямку біржі 

«Укладання деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо них», а також вимог та 

показників, що обмежують ризики діяльності з організації укладання деривативних контрактів 

на товарних біржах, встановлених чинним законодавством та Товарною біржею. 

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх 

документів Товарної біржі по напрямку Товарної біржі «Укладання деривативних контрактів та 

вчинення правочинів щодо них», та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму 

фінансовому  стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання 
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зобов’язань перед клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржею. 

2.4.5. 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» 

належної перевірки клієнтів (ідентифікації та верифікації). 

2.4.6. 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. 

3. Строк оренди 

3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «     » 202__ року і діє до 

«    » _________202_ 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. 

3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх 

зобов’язань перед Товарною біржею та іншими учасниками біржових торгів 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, 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 10,00 грн., шляхом перерахування коштів на рахунок Товарної біржі. 

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Товарної біржі 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 Товарної біржі. 

5. Відповідальність Сторін 

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть 

відповідальність згідно чинного законодавства України. 
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5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного 

законодавства, Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього 

Договору, Товарна біржа 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 можливості 

продовження 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 

 

 

__________________Олександр МАКОВИЙ 

 

 

ОРЕНДАР: 

___________________________________ 
 

 

Місцезнаходження: _____________ 

Код ЄДРПОУ: _________________ 

Рахунок у форматі IBAN: ___________ 

ІПН (за наявності) 

____________________ 

Тел./факс: _____________ 

Електронна пошта: 

____________________ 

 

 

___________________ 

 

 

____________Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ                     
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Додаток № 4 

до Регламенту з 

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство 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   приватна  
державна 
комунальна 

 

 

 

1.2. Чи утримується клієнт за рахунок Державного 

бюджету України або місцевих бюджетів 

(повністю або частково)? (заповнюється 

виключно державними та комунальними 

підприємствами) 

 так 
ні  

 

2. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань 

 

3. Дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань про 

проведення державної реєстрації 

 

4. Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична                                         

адреса 

 

5. Фактичне місцезнаходження  

6. Номери контактних телефонів  

7. Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за 

наявності) 

 

8. Інформація (назва та адреса) про материнську 

компанію, корпорацію, холдингову групу, 

промислово-фінансову групу або інше 
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об’єднання, членом якого є клієнт (за 

наявності) 

9. 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 

реорганізації? (якщо так, зазначте відповідні дані) 

___   так 

___    ні 

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 

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 (якщо так, то зазначте на яких саме) 

___   так 

___    ні 

19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог: 

1. Чи застосовувалися до суб’єкта господарювання, 

зокрема, будь-якого суб’єкта господарювання 

холдингу/групи, до якої входить заявник, його 

посадових осіб українські/міжнародні санкції 

(зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, 

Євросоюзу, Сполученого королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії) за весь період 

___   так 

___    ні 
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існування компанії? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

2. 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) 

___   так 

___    ні 

3 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 будь-якій формі, судові 

спори, особисті зв’язки)? (якщо так, зазначте 

відповідні дані) 

___   так 

___    ні 

4 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 

___ підтверджую 

___ не підтверджую 

5. Чи      є       суб’єкт       господарювання,       його 

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) 

___   так 

___    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 або дані ID-картки 

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

виконавчого органу управління) 
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21. 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 

РНОКПП, 

зазначається серія та 

номер паспорту або 

дані ID-картки 

Громадянст

во, країна 

постійного 

проживання

, дата 

народження 

Частка (%) в 

статутному 

капіталі (пряме 

володіння)* 

Опосередкована частка (%) в 

статутному капіталі 

(опосередковане володіння)* 

     

     

     

* - 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 

    
    
    

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 орган, що його видав), місце проживання 

або перебування, податковий номер (за 

наявності), 

дата народження 

 
Посада* 

    
    
    
* - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису 
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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 орган, що його видав), місце проживання 

або перебування, податковий номер (за 

наявності), 

дата народження 

 
Посада 

    
    
    

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети, 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 пов’язаних 

осіб, зазначається 

додатково П.І.Б 
особи, з якою 

пов’язаний) 

Посада, що обіймалась або 

обіймається 
Тривалість(період) 

обіймання 

    
    
    

26. Ч

Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети, 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, зазначається 

додатково П.І.Б 

особи, з якою 

пов’язаний) 

Посада, що обіймалась або обіймається Тривалість (період) 
обіймання 
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*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 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 податкового 

органу звітності (І квартал, півріччя, 

дев’ять  місяців, рік) 

За попередній 
рік, сума (в тис. 

грн.) 

(згідно останньої 

поданої до 

податкового 

органу 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: 
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Кредити банків:   
Депозити в банках:   

Дата заповнення: « » 20 р. 

 

____________________________________        ____________         /_______________________________/ 

(посада керівника або уповноваженої особи) (підпис)            (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

м.п. (за наявності) 
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Додаток № 5 

до Регламенту  

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

Заява про приєднання 

до Регламенту з організації та проведення аукціонів з укладання деривативних 

контрактів, які не є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та до Генеральної угоди щодо змісту 

деривативних контрактів, зокрема форвардів , що укладаються на товарній біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна біржа» 

Учасник      

(повне найменування юридичної особи) 

Код ЄДРПОУ ________________________ 

в особі , що діє на підставі ___________________________ 

підписанням цієї Заяви приєднується до умов: 

- Регламенту з організації та проведення аукціонів з укладання деривативних контрактів, які не 

є фінансовими інструментами, та вчинення правочинів щодо деривативних контрактів на 

товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 

БІРЖА» (далі – Регламент); 

- Генеральної угоди щодо змісту деривативних контрактів, зокрема форвардів, що укладаються 

на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна 

біржа» (Додаток № 9 до Регламенту), 

що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: https://www.uub.com.ua/, в редакції, чинній на дату 

підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку, 

та засвідчує, що ознайомлений з умовами вищезазначеної Генеральної угоди, Регламенту, в 

повному та безумовному обсязі приймає їх умови, погоджується з ними та зобов'язується їх 

виконувати, а також надає згоду на обробку персональних даних. 

РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:  

Юридична адреса: _________________________  

Банківські реквізити: _______________________  

«____» _______20___ року 

____________________________   __________________  ________________________________      

(посада)                                                                 (підпис)                                                 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

                                                     м.п.         

https://www.uub.com.ua/
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Додаток № 6 

до Регламенту  

з організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

(Додаток № 6 виключений згідно 

рішення Наглядової ради від 

22.02.2022р. (Протокол № 18/1 від 

22.02.2022р.)) 
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Додаток № 7 

до Регламенту з  

організації та проведення аукціонів з укладання 

деривативних контрактів, які не є фінансовими 

інструментами, та вчинення правочинів щодо 

деривативних контрактів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

Генеральна угода  

щодо змісту деривативних контрактів, зокрема форвардів , що укладаються на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська універсальна 

біржа» 

 

1. Ця генеральна угода щодо змісту деривативних контрактів, зокрема форвардів, що 

укладаються на товарні біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 

універсальна біржа» (далі – Генеральна угода) розроблена з метою встановлення 

обов’язкового змісту істотних умов деривативних контрактів, зокрема форвардів, які не є 

фінансовими інструментами та укладаються на товарні біржі – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська універсальна біржа», та на виконання положень Правил 

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», 

затверджених Наглядовою радою Біржі та зареєстрованих Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Правила Біржі), Регламенту з організації та проведення 

аукціонів з укладання деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, та 

вчинення правочинів щодо деривативних контрактів на товарній біржі - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Регламент), 

інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа) та відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Учасник торгів (учасник електронного аукціону) погоджується з положеннями цієї 

Генеральної угоди шляхом підписання заяви про приєднання до Регламенту.  

3. Умови деривативного контракту, зокрема форварду, визначаються за згодою сторін такого 

деривативного контракту, зокрема форварду, (покупцем деривативного контракту та 

продавцем деривативного контракту з урахування п. 5 цієї Генеральної угоди. 

4. Терміни у цій Генеральній угоді вживаються у значеннях, наведених у Правилах Біржі, 

Регламенті, інших внутрішніх документах та чинному законодавстві.  

5. Деривативний контракт, зокрема форвард, (далі – деривативний контракт), що укладається 

на Біржі, повинен мати наступні реквізити: 

5.1. реквізити ідентифікації деривативного контракту; 

5.2. дата та місце укладання деривативного контракту; 

5.3. реквізити сторін деривативного контракту: 

- для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за 

ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента; номер реєстрації відповідно до 

торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - для юридичної особи – 
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нерезидента, банківські реквізити (назва банку, код банку, номер банківського 

рахунку), відомості по уповноважену на укладання деривативного контракту особу; 

- для фізичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) 

і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що 

його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається) 

банківські реквізити (назва банку, код банку, номер банківського рахунку; відомості 

по уповноважену на укладання деривативного контракту особу; 

5.4. місцезнаходження сторін деривативного контракту; 

5.5. базовий актив деривативного контракту та його характеристики, кількість базового 

активу; 

5.6. момент переходу права власності на базовий актив; 

5.7. ціна базового активу деривативного контракту; 

5.8.  порядок оплати базового активу деривативного контракту(розрахунків); 

5.9. права та обов’язки сторін деривативного контракту; 

5.10. відповідальність сторін деривативного контракту, у  випадку  невиконання  чи 

неналежного виконання зобов'язань; 

5.11. випадки обставин непереборної сили (форс-мажор); 

5.12. порядок розгляду спорів, що виникають під час укладання або виконання деривативного 

контракту; 

5.13. строк дії деривативного контракту; 

5.14. термін виконання зобов’язань за деривативним контрактом. 

6. Біржа доводить Генеральну угоду, зміни та доповнення до неї, до відома учасників торгів 

(учасників електронних аукціонів) шляхом оприлюднення її на веб-сайті Біржі. Біржа 

додатково може використовувати інші способи інформування учасників торгів учасників 

електронних аукціонів) та інших зацікавлених осіб відповідно до внутрішніх документів 

Біржі. 

7. Біржа має право внести зміни та доповнення до цієї Генеральної угоди, які підлягають 

оприлюдненню на веб-сайті Біржі. 

8. Зміни та доповнення до цієї Генеральної угоди набирають чинності наступного дня після 

погодження їх, як додатку до Регламенту, Наглядовою Радою Біржі, якщо інше не 

встановлено відповідними рішенням Наглядової Ради Біржі. 

9. З моменту вступу в дію зміни та доповнень до цієї Генеральної угоди, зміст раніше 

укладених деривативних контрактів не змінюється. Усі деривативні контракти, укладені після 

набрання чинності змінами та доповненнями, укладаються з урахуванням таких змін та 

доповнень.  

10. Реквізити Біржі: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

Код ЄДРПОУ: 25158707 

Місцезнаходження: Україна, 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, 4 поверх 
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