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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОТИРУВАЛЬНУ КОМІСІЮ
УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ

Положення про Котирувальну комісію Української універсальної біржі розроблене у відповідності до 
чинного законодавства України та Статуту Української універсальної біржі.
1. Загальні положення
1.1.  Котирувальна  комісія  Української  універсальної  біржі  (далі  -  Біржа)  створюється  для 
забезпечення  котирування  (встановлення  рівня)  цін  на  товари,  які  реалізуються  на  Біржі  та 
підлягають котируванню.
1.2.  До складу Котирувальної комісії входять голова комісії та два члени комісії.
1.3.  Склад  Котирувальної  комісії  визначається  та  затверджується  строком на  три  роки Біржовим 
комітетом Біржі.
2. Функції Котирувальної комісії
2.1. Котирувальна комісія Біржі  виконує наступні функції:
- встановлює список товарів, які котируються; 
- встановлює обсяг партії, починаючи з якого товар підлягає котируванню, та типовий обсяг партії;
- визначає котирувальні ціни на підставі аналізу цін біржових угод у відповідності до норм чинного 
законодавства України;
-  встановлює  граничний  рівень  цін  на  товари  у  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства 
України;
- встановлює спільно з Біржовим арбітражем ціни у випадках спірних питань.
2.2.  Голова комісії виконує наступні функції:
- здійснює контроль за правильністю котирування цін на товари, які підлягають котируванню;
- вилучає результати котирування у випадку їх невідповідності фактичному становищу на ринку і 
негайно повідомляє про це Біржовому комітету;
-  вирішує  питання  про  необхідність  втручання  Біржового  комітету  в  разі  виникнення  при 
котируванні принципових або спірних питань;
-  призупиняє  чи  зупиняє  торги  у  випадках,  передбачених  Правилами  біржової  торгівлі,  цим 
Положенням та чинним законодавством України, передає цю інформацію Біржовому комітету;
- бере участь у вирішенні спірних питань у випадку призупинення ходу торгів;
- організовує проведення засідань комісії.
3. Склад Котирувальної комісії та порядок прийняття рішень
3.1. До складу Котирувальної комісії входять три особи, кандидатури яких затверджуються Біржовим 
комітетом  Біржі  строком  на  три  роки.  У  цей  період  за  рішенням  Біржового  комітету  можлива 
персональна зміна складу Котирувальної  комісії.  Якщо член Котирувальної  комісії  не може бути 
присутнім на черговому засіданні, він повинен повідомити голову Котирувальної комісії.
3.2.  Після  обговорення  кожного  питання  проводиться  голосування.  Члени  Котирувальної  комісії 
можуть голосувати «За» або «Проти» ухвалення рішення або утриматися від участі в голосуванні. У 
випадку  голосування  «Проти»  ухвалення  рішення  або  утриманні  від  участі  в  голосуванні  член 
Котирувальної комісії повинен мотивувати свої дії, про що робиться запис у протоколі.

1



3.3. Котирувальна комісія має право вимагати інформацію про конкретних контрагентів угоди, що є 
комерційною таємницею, лише у випадках, коли котирування надто ускладнене. Про кожен такий 
випадок Голова Котирувальної комісії негайно повідомляє Біржовий комітет.
3.4.  Засідання Котирувальної  комісії  вважається правоздатним,  якщо на  ньому є  присутнім  2/3 її 
членів.  Рішення  приймається  простою  більшістю  голосів.  При  розподілі  голосів  нарівно  голос 
Голови комісії вважається вирішальним.
3.5.  Повторне  винесення  того  самого  питання  можливо  після  доопрацювання  поданих  у 
Котирувальну комісію матеріалів, одержання додаткової інформації.
4. Діловодство і регламент роботи Котирувальної комісії
4.1. Діловодство складається з протоколів засідань Котирувальної комісії.
4.2.  Голова комісії  оповіщає членів  комісії  про майбутнє  засідання не менш,  ніж за 1 годину до 
початку засідання. У цей період члени комісії мають право ознайомитися з матеріалами, переданими 
на розгляд комісії.
4.3. Члени Котирувальної комісії мають право в робочому порядку самостійно виносити на розгляд 
Котирувальної  комісії  будь-які  питання,  що  входять  у  компетенцію  Котирувальної  комісії  без 
попереднього узгодження. Голова Котирувальної комісії має право знімати з порядку денного будь-
які питання, винесені на засідання.
4.4 Голова Котирувальної комісії  організовує  ведення протоколів.  Секретар Котирувальної  комісії 
обирається  на  засіданні  комісії  і  веде  протокол.  В  обов'язки  секретаря  входить  оформлення 
протоколу засідання комісії протягом двох годин після закінчення засідання комісії, його підписання 
членами комісії. Протоколи зберігаються в архіві Біржі.
4.5. Голова Котирувальної комісії звітується про роботу перед Біржовим Комітетом.
4.6. Голова  Котирувальної комісії може запрошувати до участі без права вирішального голосу членів 
Біржі  осіб,  які  беруть  участь  у  торгах,  при  дотриманні  паритету  між  сторонами  (покупцями  і 
продавцями) та незалежних експертів, спеціалістів, які не беруть участі в торгах.
4.7.  Рішення  Котирувальної  комісії  набирають  сили  з  моменту  підписання  протоколу  засідання 
Котирувальної комісії.
4.8.  Якщо член комісії  не  згодний із  прийнятим рішенням,  то  він має право вимагати перегляду 
винесеного  рішення  Котирувальної  комісії  на  засіданні  Біржового  Комітету.  Біржовий  Комітет 
переглядає таке рішення Котирувальної комісії на черговому засіданні і виносить свою резолюцію. У 
цьому  випадку  рішення  набирає  сили  з  моменту  підписання  протоколу  засідання  Біржового 
Комітету.
5. Відповідальність Котирувальної комісії
5.1.  Котирувальна  комісія  несе  відповідальність  за  повноту і  своєчасність  належного   виконання 
покладених на неї функцій.
5.2. Котирувальна комісія може покласти особисту відповідальність за виконання окремих рішень на 
члена комісії, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання комісії.
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