
(ЗАТВЕiРДЖЕНО))

if;1,9

го комlтету
i бiржi
KoMiTery

року)
.В. Маковий

прАвилА
БIР)ковоi торгIвлr

УКРАiНСЬКIЙ УНIВЕРСАЛЬНI

1. зАгАльнI положЕння

1.1. Правила бiржовоТторгiвлi на УкраТнськiй унiверсальнiй бiржi (налалi - Правила) розробленi та

затвердженi у вiлповiдностi до Господарського кодексу Украiни, Законiв УкраiЪи кПро товарну

бiржу>' <Про елекТроннi докУментИ та електрОнний докуМентообiп>, <,lПро елекТронниЙ uифровий

пiдпис>, iнших нормативно-правових aKTiB, Статугу Украiнськоi унiверсальноТ бiржi (налалi - Бiржа)

та е основним документом, що регулюе порядок органiзацiт та проведення бiржових торгiв та iнших

форм органiзованоТ торгiвлi (надалi - торги), у тому числi в електроннliй торговiй системi (надалi -

ЕТС) Бiржi; порядок укJIадення, оформлення та ресстрацiТ угод; розгляд та розв'язання спорiв мiж

rrасниками торгiв; котирування цiн; встановлення результатiв торгiв; здiйснення контролю за

дотриманням цих Правил членами Бiржi, rIасниками торгiв, працi.вниками Бiржi та особами,

присугнiсть яких дозволяеться в торгово-операцiйних залах та у ЕТС Бiржi; санкцiТ за порушення цих
Правил; порядок забезпечення виконання зобов'язань тощо.
1.2. Правила е обов'язковими для виконання yciMa членами Бiржi, )л{асниками торгiв, працiвниками

Бiржi та особами, присутнiсТь яких дозволяеться в торгово-операцiiiних залах та у ЕТС Бiржi

вiдповiдно до цих Правил, внугрiшнiх документiв Бiржi (правил, полож'ень, регламентiв) та чинного

законодавства;
1,3. Правила встаноВлюються на невизначений TepMiH i в разi потре(5и мож)ль буги змiненi або

доповненi за рiшенням Бiржового KoMiTeTy;

1.4. Бiржа доводитЬ Правила, змiни та доповнення до них, iншу iнформачiю про свою дiяльнiсть, в

тому числi про прийнятi рiшення щодо )ласникiв торгiв та iнших зацi.кавлених осiб, за допомогою

розмiщення цiеi iнформацiТ на сайтi Бiржi. Бiржа може використовуватлl iншi способи iнформуВаННя

учасникiв торгiв та iнших зацiкавлених осiб.
1.5. OKpeMi положення цих Правил мож}ть бlти оформленi у виглядi ок,ремого(их) локументУ(iв), ЯКi

мiстять обов'язкову вказiвку, що вони е частиною цих Правил.

1.6. Бiржа може органiзовувати й iншi форми органiзованот торгiвлi у вiдповiдностi до чинного

законодавства.
|.'7. Якщо чинне законодавство встановлюе обов'язковi процедури, що передують укJIаданнЮ

бiржового контракту; та строки д-гlя його укJIадання, сторони бiржового контракту зобов'язанi дiяти у
вiдповiдностi до таких нормативно-правових aKTiB.

1.8. У Правилах застосовуються TaKi ocHoBHi термiни та ix визначення:

адмiнiстратор електронноi торговоi системи - особа, уповноваэкена Бiржею, якiй з метою контролю

за дотримаННЯМ 1rutасНикамИ бiржовиХ торгiВ цих ПравиЛ та виявленНя манiпулЮвань на Бiржi, наданi

повнов1DкеннJI, що дозволяють здiйснювати прийом заявок в ЕТС, перевiрку забезпечення заявок

гарантiйними внесками, ведення електронних бiржових торгiв та irукцiонних торгiв, контроль

пiдписаннЯ бiржовиХ KoHTpaKTiB i протоколiв проведення аукцiонiв, 21отримання норм внугрiшнiх

документiв Бiржi (правил, положень, регламентiв), в ходi проведення торгiв, прийом заявок на зняття

(вiдкликання) заявок На )л{асть у торгах у разi виникнення форс-мажорних обставин, вiдстежувати хiд

торгiв та укJIадання угод, узагальнювати отриману iнформацiю та
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доповiдати перед дирекцiсю Бiржi т;а Бiржовим KoMiTeToM, виконувати iншi дiТ у вiдповiдностi з цими
Правилами;
аукцiоннi торги (аукuiони) - спосiб продiDку ToBapiB у порядку, визначеному цими Правилами або
внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами);
бiржова торгiвля - дiяльнiсть Бiрхli та )ласникiв бiржових торгiв, спрямована на здiйснення та
виконання бiржових угод;
бiржова угода - бiржова операцiя, що являе собою усну згоду на купiвлю-продDк, поставку та обмiн
бiржових ToBapiB, допущених ло обiгу на товарнiй бiржi, укJIадена на бiржових торгах учасниками
бiржових торгiв вiд свого iMeHi або з|а дор)ленням TpeTix осiб, результатом якоТ е укладення бiржового
контракту;
бiржове (або аукцiонне) свiдоцтво - документ, що пiдтверджуе проведення бiржових торгiв (або
аукцiону), фiксуе волевиявлення rtасникiв бiржових торгiв (або аукцiону) i е пiдставою для укJIадання
бiржового контракту (логовору купiвлi-продажу) мiж у^rасниками бiржових торгiв (або аукцiону) або
мiж ik клiентами. Бiржове (або аукцiонне) свiдоцтво може iснувати у виглядi електронного документа
або у паперовiй формi. Необхiднiсть видачi бiржового (або аукцiонного) свiдоцтва обов'язково
з€вначасться цими Правилами або внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями,

регламентами);
бiржовий збiр - плата за реестрацiю укладеноi угоди (бiржового коrrгракту), що сплачуеться

у{асниками бiржових торгiв (ix клiеlrтами) згiдно чинних тарифiв Бiржi;
Бiржовий KoMiTeT - орган управлiння Бiржi, який здiйснюе управлiння Бiржею мiж Загальними зборами
членiв Бiржi у вiдповiдностi зi Стаryтом Бiржi, цими Правилами та чинним законодавством УкраiЪи;
бiржовий контракт - договiр, укладс:ний мiж учасниками бiржових торгiв, на купiвлю, продаж, MiHy
(бартер), вiдносно виконання угоди на поставку бiржового товару;

бiржовий товар (товар) - буль-який предмет господарського обороту, допущений Бiржею до бiржових
торгiв (ayKuioHy); ,

бiржовi мiсця - певна сукупнiсть квот (часток) постiйного члена у статугному капiталi Бiржi, що
пiдтверджуе членство на Бiржi та пlэаво на rIасть в управлiннi нею, вкJIючаючи право на здiйснення
бiржових операцiй на Бiржi, одержання за це винагороди, передачу в оренду та iншi права,
передбаченi чинним законодавством УкраТни та Статугом Бiржi;
бiржовi торги - торги, що публiчно i гласно проводяться в торгово-операцiйних залах Бiржi або за
технологiею електронних торгiв у ЕТС Бiржi за }^lacTi членiв Бiржi по товарах, доп)лцених до

реалiзачiТ на Бiржi, вiдповiдно до чи]нного законодавства та цих Правил;
брокери - це уповноваженi фiзичнi особи постiйних та непостiйних членiв Бiржi, що зареестрованi
(акредитованi) на Бiржi, обов'язки яких полягають у виконаннi дор}чень членiв Бiржi, яких вони
представляють, щодо здiйснення бiржових операцiй шляхом пiдшукування бiржових KoHTpaKTiB i
поданнi здiйснюваних ними операцiiй для реестрацii на Бiржi;
брокерська контора (непостiйний члсlн Бiржi) - це член Бiржi, що орендуе бiржове мiсце у постiйного
члена Бiржi, який здiйснюе бiржовi операцiТ вiд свого iMeHi i за власний рахунок або за дор}л{енням
TpeTix осiб i за ix рахунок;
винагорода Бiржi - плата за органiзаlдiю та проведення аукцiонних торгiв та iнших форм органiзованоТ
торгiвлi, що сплачуеться сторонами угоди (продавцем таlабо покупцем) згiдно чинних тарифiв Бiржi;
гарантiйний внесок - гарантiйне гFlошове забезпечення, яке с скJIадовою заходiв, що вживаються
Бiржею для забезпечення пiдписаrrня таlабо виконання зобов'язань )ласниками бiржових торгiв
(аукцiонiв) за укдаденими бiржовими контрактами (договорами купiвлi-продажу), та вноситься

расниками торгiв на розрахунковиii рахунок Бiржi для ylacTi у торгах, розмiр якого встановлюеться
чинним законодавством або внутрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями,

регламентами) або вiдповiдними угодами;
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доступ до торгiв - сукупнiсть технiчних, органiзацiйних та юридичнрrх процедур щодо надання

можпивостi у^rаснику торгiв укJIадати бiржовi контракти на Бiржi (договоtrlи купiвлi-продажу) або мати

доступ до бiржовоТ iнформацiТ;

електронпа торгова система Бiржi (ЕТС Бiржi) - сукупнiсть спецiалiзованого програмного

забезпечення, торгових систем, баз даних, технiчних, програ]ино-апаратних комплексiв,

телекомунiкацiйних та iнших засобiв, систем електронного документообiгу та електронного цифрового

пiдпису, що забезпечуютЬ можливiсть введення, зберiгання та обробки iнформаuiТ, необхiдноТ для

проведеннЯ бiржових торгiв (аукцiонiв), пiдтвердження фактiв здiйснення бiржових операцiй та

контролю за ik виконанням;
електропНi бiржовi торгИ _ процедуРа здiйсненНя бiржовиХ торгiВ за допомоГою ЕТС Бiржi в мережi

IHTepHeT' якi органiзОвуе та проводитЬ Бiржа вiдповiднО до циХ ПравиЛ т,а/абО внугрiшнiх документiв

Бiржi (правил, положень, регламентiв) та за результатами яких )л{асникаIи бiржових торгiв надаються

електроннi документи з додержанням вимоГ законодавства УкраIнИ, Що регулюе обiг електронних

документiв та використання електронного цифрового пiдпису;

електроннпй документ - документ, iнформацiя в якому зафiксована у виглядi електронних даних,

вкJIючаючИ обов'язковi реквiзити документiв, у тому числi ЕI-{П з додержанням вимог законодавства

УкраТни, що регулЮе обiг електронних документiв та використання електронного цифрового пiдпису

(електронний докутчrент у визначеннi статгi 5 Закону Украiни <<прrэ електроннi документи та

електронний документообiг>) ;

електронНий пiдпиС - данi в електроНнiй формi, якi додаються до iнtпих електронних даних, або

логiчнО з ними пов'язанi, та призначенi для iдентифiкацiI пiдписувана цих даних (електронний пiдпис

у визначеннi cTaTTi 1 Закону Украiни <<Про електронний чифровий пiдпис>);

електронНий uифроВий пiдпиС (Ецtt) - виД електроннОго пiдпису, отриманого за результатом
криптографiчногО перетвореНня наборУ електроннИх даних, який додiлсться до цього набору або

логiчнО з ним поеднуеться i дае змогу пiдтвердити його цiлiснiсть та iден:гифiкувати пiдписувана. ЕЩГI

накJIадаетЬся за допомогою особистого кпюча та перевiряеться за допомогою вiдкритого кJIюча з

додержанням вимоГ законодавства Украiни, що регуЛюе використання вх[п (ЕцП у визначеннi cTaTTi 1

Закону УкраТни <Про електронний цифровий пiдпис>);

заявка на купiвлю - комерчiйна пропозицiя учасника торгiв на купiвлtс) товару; заявка на продаж -

комерцiйна пропозицiя учасника торгiв на продtuк товару;

iншi форми органiзованоi торгiвлi _ iншi види органiзацii торгiвлi, у тому числi аукцiоннi торги,

конкурси, тендери, iншi техноЛогiчнi схемИ виявленнЯ справедлиВоi вар,гостi ToBapiB (майна, активiв)

та закрiплення ii в договорах мiж 1.часниками торгу;
клiент учасника бiрясових торгiв (надалi - клiснт) - особа, за дорrIенн]ям Та За рахунок якоТ учасник
бiржових торгiв подас заявки з метою укJIадання бiржових KoHTpaKTiB на Бiржi; котирувальна цiна -

цiна, визначена шляхом аналiзу цiн бiржових угод, цiн продавцiв, цiн пок,упцiв;

крок цiнп - мiнiмальна знюкка або надбавка, на яку в ходi бiржових торгiв (аукuiону) знижусться або

пiдвищусться стартова цiна та кожна наступна цiна заявки. Крок цiни визначасться цими Правилами

або внугрiшнiми докрлентами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами);
лiцптатор - особа, уповнова;кена Бiржею здiйснювати ведення аукцiсlнних торгiв i контролювати

дотримання Правил в ходi аукцiону, що проводиться у торгово-операцiйних залах бiржi;

лот - мiнiмальна торгова одиниця, яка вкJIючае буль-яку групу бiржового товару (товару),

виставленого на продtDк;

маклер - особа, уповновtDкена Бiржею здiйснювати ведення бiржових торгiв i контролювати

дотриманНя ПравиЛ в ходi бiржовиХ торгiв, що проводяться У торгово-опtэрацiйних залах Бiржi;

манiпулювапня пiд час бiржових торгiв - неправомiрний вплив rIасни1€ бiржових торгiв на ринкову
BapTicTb ToBapiB в iHTepecax такогО )лrасника або TpeTix осiб, У результаrгi чого придбання або продiDк

цих ToBapiB вiдбуваеться за iншими цiнами, нiж Ti, якi iснували б за вiдсlтностi такого неправомiрного

впливу;
надзвичаЙна ситуацiя в дiяльНостi Бiржi - буль-якi подiТ таlабО обстitвини, якi за оцiнкою органiв

управлiннЯ Бiржi тимЧасовО або на невизначеНий TepMiH унеможJIиIIлять або значно ускJIаднять
виконаннЯ БiржеЮ покJIадених на неТ функчiй у вiдповiдностi з цими Правилами. ,Що таких

подiй/обставин також можуtь буги вiднесенi: пожежi, стихiйнi лиха, тривалi вiдключення



електроенергiТ, MacoBi заворушення, вiйськовi дiТ, демонстрацii, акти терору, iншi акти насильства, iншi
обставини, що передбаченi договорЕtми, укJIаденими Бiржею, буль-якi подiТ таlабо обставини, якi за
оцiнкою директора Бiржi створюк)ть або можугь створити загрозу життю та здоров'ю серед
спiвробiтникiв Бiржi, повiдомлення ,органiв управлiння Бiржi про виникнення надзвичайноТ ситуацiТ,
що може призвести до порушення звичайного порядку проведення торгiв; будь-якi iншi подiбнi подiТ
або обставини;
папрямок - спецiалiзований сегмен]г дiяльностi Бiржi, в рамках якого здiйснюеться торгiвля певною
групою ToBapiB;

пепостiйнi члени Бiржi - юридичнi та фiзичнi особи, якi одержали членство шляхом оренди бiржового
мiсця у постiйного члена;

постiйнi члени Бiржi - засновники Бiржi (юридичнi, фiзичнi особи), прийнятi до ii складу згiдно iз
Статугом Бiржi, якi сплатили вступнlлй внесок та мають певну сукупнiсть квот (бiржових мiсць);
правила, положення, регламентиI - внугрiшнi документи Бiржi, якi визначають особливостi
проведення торгiв за окремою групоFо ToBapiB на Бiрхi;
призупинення торгiвлi - процедураt, що призводить до заборони протягом певного строку надавати
заявки та укJIадати бiржовi KoHTpaKTpt;

припинення доступу до бiрясовиrl торгiв - встановлення rtаснику бiржових торгiв остаточноТ
заборони на )ласть в бiржових торгilq
сайт Бiржi - офiцiйний сайт, розплiщений в мережi IHTepHeT за адресою: www.uub.com.ua. який
обслуговуеться Бiржею та надае можлtивiсть отримання iнформацiТ стосовно дiяльностi Бiржi у
вiльному переглядi, а також надае до(ступ до cepBiciB )ласникам бiржових торгiв;
система електронпого документообiry ЕТС - пiдсистема ЕТС Бiржi, що представляе собою
сукупнiсть програмного забезпечення для формування електронних документiв, забезпечення
органiзацiйно-правових та технолсlгiчних умов електронного докумеrrгообiгу мiж }п{асниками
товарного ринку, пiдписання електронних документiв за допомогою ЕЦП та використання
електронних документiв пiдписаних за допомогою ЕЩП 1^rасниками електронних бiржових торгiв за

рахунок виконаннrt гарантованоТ доtэтавки електронного документу rIаснику електронних бiржових
торгiв, перевiрку цiлiсностi та чиFtностi електронного документу, забезпечення конфiденцiйностi
електронного документообiгу мiж )л{асниками електронних бiржових торгiв та пiдтвердження
авторства;
система збору, обробки та розповсюдження iнформачii ЕТС - пiдсистема ЕТС Бiржi, що
представляе собою сукупнiсть проц)амного забезпечення, баз даних та обчислювальних засобiв для
здiйснення збору та архiвацii iнформацii про хiд торгiв, поданi заявки, 5rчасникiв бiржових торгiв,
характеристики бiржового товару, цiну бiржового товару та i1' динамiку. Зiбрана iнформачiя
обробляеться та оприлюднюсться у виглядi пiдсумкового бюлетеня або у iншiй формi вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Бiржi (правил, положень, регламентiв);
технiчний збiй - технiчне таlабо технологiчне порушення нzшежного функцiонування апаратного
таlабо програмного забезпечення органiзаuiТ бiржовоТ торгiвлi за умови збереження ним робочого
стану;
торгова сесiя - перiод торгового дня, протягом якого проходять бiржовi торги, в результатi яких
}л{асники бiржових торгiв мають право на здiйснення бiржових угод (укладення бiржових KoHTpaKTiB);

торговий день - робочий день, у як.ий на Бiржi проводяться бiржовi торги (торги) бiржовим товаром
(товаром) вiдповiдно до цих Правил таlабо внlтрiшнiх документiв Бiржi (правил, положень,

регламентiв);
учасники бiржових торгiв - уповновiDкенi особи постiйних членiв Бiржi та непостiйних членiв Бiржi
(брокери брокерських контор), якi о,гримали право на здiйснення бiржових угод (укладення бiржових
KoHTpaKTiB) в торгово-операцiйних залах та ЕТС Бiржi;

форс-мажорнi обставини - непередбаченi та непереборнi подiТ, що вiлбуваються незалежно вiд
бажання та знаходяться поза контролем Бiржi, 1"rасникiв бiржових торгiв таlабо ix mrieHTiB та носять
непередбачений i невiдворотний характер;

цiна продавця (пропозицii) - цiна, з якоТ починаються бiржовi торги по даному бiржовому товару
(групи ToBapiB) в данiй торговiй ceciT:;

цiна покупця (попиry) - цiна, яку у:кодi бiржових торгiв по даному бiржовому товару (групи ToBapiB),



в данiй торговiй ceciT, пропонуе покупець (r{асник бiржових торгiв);

цiна угоди - цiна, за якою здiйснена угода по даному товару (групи ToBapi;B) в данiй торговiй ceciT;

члени Бiржi - постiйнi члени Бiржi та непостiйнi чJIени бiржi.
Iншi термiни та поЕяття, якi не визначенi в цих Правилах, використовуються згiдно iз Статугом Бiржi
та чинним законодавством Украiни.

2, члЕни БIржI, учАсники БIржових торгIв]гл БрокЕри

2.1. Що участi у бiржових торгах допускаються:
- постiйнi чJlени Бiржi - засновники Бiржi та власники бiржових мiсць, або ix представники

(ловiренi особи);

- брокери;

- велу"li бiржових торгiв (маклер, адмiнiстратор ЕТС) - спецiалiсти Бiржi, що фiксують згоду
членiв Бiржi на укJIаден}ш бiржовоi угоди на певних умовах, а також здiйснюють реестрачiю
бiржових угод;

- працiвники Бiржi, якi забезпечують органiзацiю проведення бiржових т,оргiв;

- iншi особи, присугнiсть яких дозволена рiшеннями Бiржового KoMiTeTy,,

2.2. Члени Бiржi при проведеннi бiржових торгiв мають право дiяти:
- вiд свого iMeHi;

- вiд iMeHi свого mlieHTa за його дорученням, при цьому, повновaDкення члена Бiржi
визначаються договором дор)лrення, який укJIадаеться мiж довiрителем та повiреним, ,Щля

представництва перед третiми особами (зокрема, перед Бiрже.ю), довiритель зобов'язаний
видати повiреному довiренiсть на вчинення юридичних дiii, передбачених договором
дорrrення.

2.З. Посадовi особи Бiржi, у{асники торгiв та присугнi на торгiах особи не мають права

використовувати час торгiв для вирiшення питань чи оголошення iнфорrrtацiТ, що не стосуеться даних
торгiв.

2.4. Учасники бiржових торгiв мають право:
- одержувати вiд Бiржi iнформацiю про дiяльнiсть Бiржi;
- одержувати цi Правила та рiшення органiв управлiння Бiржi, що регламенц/ють процедуру

укJIадання бiржових KoHTpaKTiB на Бiржi;
- вносити пропозицiТдо органiв управлiння Бiржi для ix обговорення;
- користуватися ЕТС Бiржi для подання заявок та укJIадання бiржових контракгiв на Бiржi.
2.5. Учасник бiржових торгiв зобов'язаний:

- виконувати цi Правила та рiшення органiв управлiння Бiржi;

дотримуватися вимог чинного законодавства;

- за ресстрацiю укладеноТ угоди (бiржового контракry) сплачувати бiржовий збiр, розмiр якого
встановлюеться чинним законодавством або рiшеннями Бiржовог<l KoMiTeTy;

- нести iншi обов'язки, передбаченi цими Правилами та внуцliшнiми документами Бiржi
(правилами, положеннями, регламентами).

2.6. Брокери.
2.6.1. Непостiйнi чJIени Бiржi приймають rrасть в бiржових торгах через своiх брокерiв, Постiйний
член Бiржi мае право приймати у{асть у бiржових торгах сам або через с;вого представника (брокера).

Кiлькiсть брокерiв кожноi брокерськоi контори та загальна кiлькiсть брокrэрiв на Бiржi не обмежена.
2.6.2. Брокери мають право пересвiдчитися в H{uIBHocTi та якостi запропонованого товару, а також у
платоспроможностi покупця, пропонувати аJIьтернативнi умови KoHTpalKTiB та здiйснювати будь-якi
iншi дiТ, що не суперечать iHTepecaM клiснтiв. Брокери мають право безперешкодного доступу до
торгово-операцiйншх залiв та iнформаuiйних стендiв Бiржi.
2.6.З. Брокерам забороняеться розголошувати комерuiйнi таемницi щодtо здiйснюваних за ik 1^rастю
бiржових операцiй mlieHTiB, одночасно обслуговувати двох або бiльше клiснтiв, iнтереси яких



суперечать,
2.6.4. У разi вiдкликання довiреноlэтi брокера, )ласник бiржових торгiв зобов'язаний повiдомити

Бiржу шляхом повiдомлення будь-:rким зр}л{ним способом (факсимiльним зв'язком, електронною

поштою тощо) про вiдкликання ,цовiреностi протягом години з моменту прийнятгя рiшення

уповновiDкеним органом )пrасника бiржових торгiв про вiдкликання довiреностi брокера. Щоступ
брокера }л{асника бiржових торгiв до ЕТС Бiржi програмно блокуеться з моменту отримання

)ласником бiржових торгiв вiд Бiржi факсу з повiдомленням про пiдтвердження прийому
повiдомлення про вiдкликання довiрсlностi. Пiсля цього довiренiсть ввztэкаеться вiдкликаною.
2.6.5. Учасник бiржових торгiв несе вiдповiдальнiсть за дii, що вчиненi на Бiржi брокером,

довiренiсть якого втратила чиннiсть, у тому числi за зобов'язаннями, якi виникJIи внаслiдок укJIаданнJI

бiржових KoHTpaKTiB таким брокером, якщо не буле ловелено, що учасник бiржових торгiв повiдомив

Бiржу про таку подiю.
2.'l. Бiржа мас право призупинити, доступ до бiржових торгiв rrасника бiржових торгiв у разi
порушенЕя )ласником бiржових торгiв порядку оплати бiржового збору Бiржi, а також у iнших
випадках) передбачених чинним законодавством УкраТни, рiшеннями органiв управлiння Бiржi тощо.

Бiржа мае право припинити доступ до бiржових торгiв для )ласника бiржових торгiв у наступних

випадках:

- неоднорiвового порушення }л{асником бiржових торгiв порядку оплати бiржового збору Бiржi;

- отримання вiд у^rасника бiржовпi торгiв заяви про припинення участi в бiржових торгах таlабо

членства на Бiржi;
- реорганiзацiТ або лiквiдацiТ (припинення дiяльностi) уrасника бiржових торгiв як юридичноi особи у
випадках та в порядку, передбачених, чинним законодавством;

- у iнших випадках, передбачених чинним законодавством Украiни, рiшеннями органiв управлiння
Бiржi тощо.
2.8. Реестрацiя (акредитацiя) членiв Бiржi.
2.8.1. Бiржове мiсце на Бiржi надас право на здiйснення бiржових операцiй в торгово- операчiйнiй

за.пi та у ЕТС Бiржi.
2.8.2. Юридична або фiзична особа, яка повнiстю сплатила вступний внесок та якiй було видiлено

персонiфiкований пай засновникоlл Бiржi, стае постiйним членом з правами та обов'язками,

передбаченими Статlтом Бiржi.
2.8.З. За рiшенням Бiржового KoMiтeTy брокерське мiсце може буги передане в оренду за цiною, що
скJIалася на момент передачi брокерського мiсця, чи цiною, встановленою Бiржовим KoMiTeToM.

2.8.4. Особа, яка повнiстю сплатила кошти зазначенi в п. 2.8.3. стас непостiйним членом бiржi
(брокерською конторою).
2.8.5. Непостiйними членами бiр,жi на Бiржi можугь буги юридичнi особи, незалежно вiд

органiзацiйно-правовоТ форми власностi та суб'екти пiдприемницькоi дiяльностi - фiзичнi особи-

пiдприемцi.
2.8.6. Не можугь бlти членами Бiiржi органи державноТ влади та управлiння, а також державнi

установи (органiзачii), що перебувають на державному бюджетi.
2.8.7. .Щокументом, що засвiдчус придбання брокерського мiсця, е Свiдоцтво члена Бiржi
(постiйного), яке видаеться бiржею i яке не с цiнним папером. Строк володiння брокерським мiсцем

постiйного члена Бiржi необмежениii, за винятком випадкiв, що передбаченi Статугом Бiржi.
2.8.8. ,Щокументом, що засвiдчуе оренду брокерського мiсця, е Свiдоцтво члена Бiржi (непостiйного),

яке видаеться бiржею i яке не е цilнним папером, у якому визначаеться строк оренди брокерського
мiсця.
2.8.9. Постiйнi члени бiржi, непостiйнi члени бiржi (брокерськi контори) та ix брокери можугь брати

участь у бiржових торгах в ycix напрlямках торгово-операчiйноТ з€tли та у ЕТС Бiржi, вiдповiдно з цими
Правилами та внугрiшнiми докумен]гами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами).
2.8.10. Пролаж брокерських Mict{b Бiржi здiйснюеться на пiдставi замовлення на купiвлю
брокерського мiсця на аукцiонi, щсl органiзуе та проводить Бiржа. .Щля 1,.racTi в аукцiонних торгirх
сплачуються реестрацiйний та гарантiйний внесок, якi встановлюються Бiржовим KoMiTeToM. Особа,
яка мае HaMip придбати брокерське лIiсце Бiржi, подае замовлення встановленоТ форми.



2.8.1 1, Постiйний член Бiржi, який повнiстю сIuIатив Bci необхiднi внескиt, може продати свос
брокерське мiсце, за погодженням з Бiржовим KoMiTeToM, укJIавши договiр купiвлi-продDку з

покупцем, в порядку, передбаченому Статугом Бiржi. У випадку реорганiзацiТ члена Бiржi, його

брокерське мiсце переходить до правонаступника.
2.8.12. У разi припинення членства на Бiржi за власним бажанням, KpiM випадкiв продажу

брокерського мiсця, або припинення членства за рiшенням Загальних зборiв, власнику брокерського

мiсця не повертаються Hi. його внески (вступний та щорiчний), Hi вар,гiсть брокерського мiсця. В

такому випадку брокерське мiсце переходить ло Бiржi i пiдлягае реалiзацii вiдповiдно до Статугу
Бiржi. Припинення членства на Бiржi за рiшенням Зага.гlьних зборiв регламенryсться Статугом Бiржi.

2.8.13. !ля реестраuii (акрелитацii) непостiйного члена Бiржi на Бiржу подаеться заява встановленоi

форми до Бiржового KoMiTery. .Що заяви додаються належним чином завiренi копiТ документiв:
- Виписка з единого державного реестру юридичних осiб та фiзичних ооiб-пiдприемцiв.
- Статуг пiдприемства (або Положення).

- Довiдка з единого державного реестру пiдприемств та органiзаuiй УкрrriЪи (СДРПОУ).
- Свiдоцтво про реестрацiю платника податку на додану BapTicTb (за наявностi).

- !овiдка про банкiвськi реквiзити.
- Наказ про призначення керiвника, копiя паспортута iдентифiкацiйного номеру.

- ,Щовiренiсть на брокера, копiя паспорту та iдентифiкацiйного номеру.

- flоговiр оренди примiщення для персонuIу (або договiр купiвлi-продФку чи свiдоцтва на право

власностi).
- Свiдоцтва, посвiдчення та сертифiкати спецiалiстiв з питань оцiнки (за наявностi).

- Сертифiкати фахiвчiв з вiдчуження об'сктiв державноI власностi та продаэку майна в процесi

приватизацiТ (за наявностi).

- Сертифiкати фахiвцiв з питань реалiзацiТ HepyxoмocTi (за наявностi).

- ,Щоговiр про органiзацiю продажу майна, що перебувае у держlавнiй власностi з Фондом

державного майна УкраiЪи (за наявностi).

- Свiдоцтво про реестрацiю власного друкованого видання (за наявностi.).

2.8.|4, Бiржовий KoMiTeT протягом - 3 робочих днiв, розглянувши заяв,у та пакет документiв, надас

вiдповiдь про згоду або вiдмову в акредитацiТ непостiйного члена бiржi (брокерськоi контори).

2.8.15. При наданнi згоди, мiж постiйним членом Бiржi та непостiйниIм членом Бiржi укладасться
.Щоговiр оренди бiржового мiсця на Украiнськiй унiверсальнiй бiржi.
2.8.1б. ,Щля акредитаuiТ брокерiв члени бiржi подають TaKi документи:
- акредитацiйна картка брокера встановленоI форми, особисто заповненil брокером;

- дорr{оння на виконання бiржових операцiй з правом пiдпису бiржовллх документiв (для брокерiв),
пiдписане першою особою, головним бухгалтером та скрiплене печаткою члена бiржi, фiзичнi особи-
пiдприемцi надають нотарiально посвiдчене дор)л{ення на брокера встановленого зр€вка.

2,8.1'7. Акредитацiя непостiйних членiв Бiржi та ix брокерiв провод,иться протягом 10 (десяти)

робочих днiв з дня подання заяви, за наявностi Bcix необхiдних документilз.
2.8.18. У випадках, коли у непостiйного члена бiржi немае акредитов{lних на бiржi брокерiв, його

бiржова дiяльнiсть призупиЕяеться до вирiшення питання вiдповiдно до вимог Статуry Бiржi.

3. БIржовI опЕрАцIi

3,1. Бiржовою операцiею визнаеться угода, що вiдповiдас сукупностi зазначених нижче умов:
а) якщо вона являе собою купiвлю-продzDк, поставку та обмiн ToBapiB, д()пущених до обiгу на

товарнiй Бiржi;
б) якщо iT rIасниками е члени Бiржi;
в) якщо вона подана до реестрацiТ та зареестрована на Бiржi не пiзнiше Еtаступного за

здiйсненням угоди дня.
З.2. Угоди, зареестрованi на Бiржi, не пiдлягають нотарiальному посвiдченню.

3.3. Змiст бiржовоТ угоди (за винятком найменування товару, кiлькостi, lдiни, мiсrц i строку

виконання) не пiдлягае розголошенню. Щю iнформаuiю може буглt надано тiльки на письмову



вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ та аудиторським
органiзацiям у випадках, передбачених законодавством УкраТни.

З.4. Угода вв€Dкаеться укJIаденою з моменту ii реестрацiТ на Бiржi.
З.5. Бiржовi операцii дозволясться здiйснювати тiльки членам Бiржi або брокерам.

4. IIРIСДМЕТ I ВИДИ БIРЖОВИХ УГОД

4.|. Предметом бiржовоТ угоди е бiржовий товар, що допускаеться до обiгу на Бiржi, реалiзацiя якого
через Бiржу не заборонена чинним зiаконодавством УкраiЪи. Товар допускаеться до обiгу на Бiржi на
пiдставi заявок )л{асник торгiв. Бiржа не зобов'язана перевiряти фактичнi наявнiсть, мiсцезнаходження
та походження бiржового товару.
4.2, Не можlrгь бlти предметом бiр:ковоi торгiвлi речi, визначенi iндивiдуальними ознаками,

якщо вони не продаються як партiя, а також буль-якi вживанi товари, вкJIючаючи транспортнi
засоби, та капiтальнi активи. Таке обмеження не поширюеться на майно, яке вiдчужуеться з

податковоi застави, а також ма:йно, конфiсковане вiдповiдно до чинного законодавства.
4.З. Партiею товару ввtuкасться визначена кiлькiсть (але не менше двох одиниць) однорiдних

ToBapiB одного або кiлькох найменувань, закуплених, вiдвант€Dкених або отриманих одночасно
за одним товарно-супровiдним документом.

4.4. Уживаними товарами ввzDкаються товари, що були у користуваннi не менше року,
транспортнi засоби, якi не пi,цпадають пiд визначення нового транспортного засобу згiдно iз
законом, а також буль-який капiтальний актив, що був прийнятий в експлуатацiю до його
продiDку.

4.5. Новими транспортними засоба]ии ввtDк€lються:

а) наземний транспортний засiб - тсlй, що вперше рееструеться в YKpaihi та мае загальний
наземний пробiг до 6000 кiлометрiв;

б) судно - те, що вперше рееструетLся в YKpaihi та пройшло не бiльше 100 годин пiсля
першого введення такого судна ;в експлуатацiю;

в) лiтальний апарат - той, що вперше рееструеться в УкраiЪi та мас налiтний час до такоТ реестрацiТ,
що не перевищуе 40 годин пiсля першого введення в експлуатацiю. Налiтним ввiDкаеться час, який

розраховуеться вiд блок-часу зльоту лiтального апарата до блок-часу його приземлення.
4.6, Визначення капiтального активу (факт прийнятгя його в експлуатацiю), а також

визначення однорiдних ToBapiB л,riстяться у Податковому кодексi УкраТни.
4."l. Бiржовi угоди здiйснюються за окремими групами ToBapiB, особливостi здiйснення по

яким регулюються вiдповiднилли внугрiшнiми документами Бiржi (прав!{.пами, положеннями,

регламентами).
4.8. Перелiк i порядок допуску r:oBapiB до бiржових торгiв, а також експертиза ToBapiB може
визначатися окремими рiшеннями Бiржового KoMiTery.

5. цIноутворЕння

5.1. Ifiни на Бiржi формуються вiльно. PiBeHb цiн визначаеться на кожен вид продукцii
спiввiдношенням попиту та .пропозицii на бiржових торгах, якщо iнше но встановлено
законодавством.

5.2. Бiржа вживае заходiв щодо недопущення штrIного завищення або заниження цiн на бiржовi
товари пiд час бiржових торгiв i запобiгання манiпулюванЕя цiнами.

5.3. !ля забезпечення котирування цiн на товари, якi реалiзуються на Бiржi та пiдлягають
котируванню, на Бiржi створюеlъся Котирувальна комiсiя, яка дiе на пiдставi Положення.

5.4.Бiржею або уповноваженим opгaнoм державноТ влади може буги встановлено верхнiй та нижнiй
пороги чiни (корилор цiн) для бiржових ToBapiB, реалiзачiя яких на бiржових торгах не може
здiйснюватись згiдно чинного законодавства за цiною, нижчою вiд нижнього порогу цiни та
вищою, вiд верхнього порогу цilrи. .



6. ФОРМИ ПРОВЕДЕНIЛЯ БIРЖОВИХ ТОРГIВ

б.1. Бiржовi торги проводяться у торгово-операцiйних залах Бiржi та за технологiею електронних

торгiв у ЕТС Бiржi.
6.2. Особливостi проведення бiржових торгiв встановлюються вiдповiдними внугрiшнiми

документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами).

6.3. Якщо iнше не встановлено в документах, зaвначених у п. 6.2 Правип, бiржовi торги ввФкаються
такими, що вiдбулися, за умови )"racTi в них одного )ласника-продавця i оiцного r{асника-покупця.

7. БIржовI торги у торгово-опЕрАцшаil.{х зl\лАх БIржI

'7.|. Заявки на продarк чи купiвлю реального товару подаються членами Б;iржi або брокерами
на Бiржу. Форму заявки, спосiб подачi та, при необхiдностi, пеlrелiк необхiдних документiв
визначае Бiржа у вiдповiдностi до чинного законодавства.

'7.2. Бiржа та член Бiржi або брокер мають право вимагати вiд покупця та продавця

документи, що гарантуIоть свосчаснiсть виконання угоди та вi,цповiднiсть ii законодавству
УкраТни.

7.З. У заявцi обов'язково вк€вусться строк iT або дата зняття заявки.
'7.4. При неповному поданнi iнформачiТ заявка не приймаеться, про що пкlвiдомляеться члену

Бiржi або брокеру.
'7.5. На ocHoBi заявок формусться бiржовий бюлетень на даний бiржовий день. Бюлетень

формусться за групами ToBapiB та найменуваннями. Бiржа здiйснюе iнформування про бiржовi
торги шляхом розмiщення бiржового бюлетеня у торгово-операцiйrrих залах на iнформацiйному
стендi Бiржi.

'7.6. У разi вiдхилення змiсry бюлетеня вiд змiсту з{uIвки, член Бiржi або {5рокер повинен
негайно сповiстити про це Бiржу.

1.7. Член Бiржi або брокер може зняти заявку на прод{Dк або купiвлю, а також змiнити
вк:вану в заявцi iнформачiю не пiзнiше, як за одну добу до початку торгiв.

7.8. Змiст бiржового бюлетенrI оголошуеться макJIером, що веде торги.

'7 .9. Реестрацiя та допуск в торгово-операцiйний зал осiб, зzвначених в п. 2.1. Правил,
починасться за одну годину i закiнчуеться за 10 хвилин до початку,бiржових торгiв.

7.10. Маклер, що веде торги, iнформуе уtасникiв про змiни, якi BHeceHi до бiржового бюлетеня та

оголошуе початок бiржових торгiв, пiсля чого нЕвивае номер позицii зlгiдно з бiржовим бюлетенем

даного бiржового дня.
'7.||. Бiржовi торги можугь проводитися на пiдвищенЕя та на знюкення 1-1liни.

7.|2. Член Бiржi або брокер (продавець чи покупець) пiднiмас реестрацiйний номер, що пiдтверджуе

його присугнiсть в залi. При вiдсугностi члена Бiржi або брокера пtэзицiя, на яку BiH заявився,

знiмаеться з торгiв.
7.|З. Член Бiржi або брокер (продавець чи покупець) сповiщае про г<lтовнiсть продати чи купити
товар по цiй позицii бiржового бюлетеня за оголошеною цiною пiднятгям реестрачiйного номера.
'1.I4. Пiд час обговорення цiни товару:

- при проведеннi бiржових торгiв на пiдвищення цiни, продавець може пiдвищувати, а покупцi -

знижувати if;

- при проведеннi бiржових торгiв на зниження цiни, продавець пдоже знижувати, а покупцi -

пiдвищрати ii'.
Пiсля кожноТ змiни пропозицii макJIер починас триразове повторенЕя новоТ запропонованоi цiни,

н€виваючи при цьому ресстрацiйний номер члена Бiржi або брокера-поI{iупця: Ns - цiна раз, Nч - цiна

два, Nч - цiна три. Фраза "J\b - цiна три" е закiнченням обговорення цiни.
7.|5. Якщо продавцiв чи покупцiв виявиться бiльше одного, мiж члlенами Бiржi або брОкеРами

проводитьСя конкуреНтний торГ на знижеНня чИ на пiдвиЩення. Чrен Бiржi або брокер, який

запропонував вiдповiдно найнижчу чи найвищу цiну, вважасться стороно]ю угоди,



7.16. Якщо покупцiв на оголошену гIозицiю за стартовими умовами не виявлено,.urен Бiржi
або брокер-продавець може запропонувати зниження цiни. При виявленнi покупця макJIер фiксуе чiну
продаrку i оголошуе продФк позицiТ liпозишiя М _ по цiнi _ продана }п{аснику пiд J\b ). Якщо пiсля

запропонованого зниження цiни пок5rпця не виявиться, продФк позицii, за згодою члена Бiржi або

брокера-продавця переноситься на наступну сесiю, чи проводиться пiсля перерви в ceciT.

7.17. Коли пiд час зни)кення цiни виявиться бiльше одного покупця, мiж ними проводиться

конкурентний торг на пiдвищення цiни.
7.18. При вiдсугностi попиту на позицiю, член Бiржi або брокер-покупець може запропонувати
члену Бiржi або брокеру-продавцю змiнити умови продФку. Якщо член Бiржi або брокер-продавець

згоден, угода укJIада€ться на запропl)нованих умовах. Право вибору сторони угоди мiж членом Бiржi
або брокером-покупцем, який згоден на купiвлю позицiТ згiдно заявки, i членом Бiржi або брокером-
покупцем, що запропонував бiльш BI,IcoKy цiну, але лише на частину замовленоТ партiТ, мае член Бiржi
або брокер-продавець.
7.19. Пiсля оголошення Bcix позицiй бiржового бюлетеня, макJIер, що веде торги, надае можливiсть
членам Бiржi або брокерам для заrIв i пропозицiй, що мають вiдношення до змiсry торгiв або iх
процедури, зробити офiuiйнi повiдомtлення Бiржi.
'1.20. Про закiнчення торгiв членI{ Бiржi або брокери, якi беругь в них )ласть, сповiщаються
макJIером, що веде торги.
'7 .2|. За результатами торгiв на виIиогу ii 1часникiв Бiржа може скJIасти пiдсумковий бюлетень та

оприлюднити його на iнформацiйноллу стендi Бiржi.
7.22. По закiнченню бiржових торгiв укJIадаються бiржовi коFIтракти.

7.2З. Угода, укJIадена на бiржових торгах, повинна буги оформлена та зареестрована як
бiржовий контракт.

7.24. За результатами бiржових тсrргiв в день ix проведення оформляеться протокол проведення

бiржових торгiв, що пiдписуеться макJIером, членом Бiржi або брокером- продавцем, чJIеном

Бiржi або брокером-покупцеп{ та затверджуеться представником Бiржi.
7.25. Члени Бiржi або брокери зобов'язанi пiдписати бiржовий контракт та подати його до

ресстрацii, а Бiржа заресструвати не пiзнiше наступного за укJIаденням угоди робочого дня.
7.26. Бiржовому контракту присвоюеться реестрацiйний номер. Бiржовий контракт пiдписуеться

членами Бiржi або брокера.ми, уповновtuкеними особами Бiржi та скрiгrtяються печаткою

Бiржi.
'7.2'7. Iнформачiя щодо офорN{.пених бiржових KoHTpaKTiB вноситься в журнал реестрацiТ

бiржових KoHTpaKTiB.
'1.28. За реестрацiю укладеноТ угодиt (бiржового контракry) сплачуеться бiржовий збiр згiдно

чинних тарифiв Бiржi.
"/.29. Розрахунки по укJIадених угодах здiйснюються мiж продавцями та покупцями.

8. БIРЖОВI ТОРГЛI ЗА ТЕХНОЛОГI€Ю ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГIВ

8.1. Порядок доступу до ЕТС Бiржi.
8.1.1. Iнформачiя про присвоенi;rогiни та паролi нада€ться брокеру непостiйного члена Бiржi,
постiйному члену бiржi або ix уповн,оваженiй особi на пiдставi довiреностi.
8.1.2. .Щля отримання доступу для р,9ý6rи у ЕТС, члени Бiржi та брокери зобов'язанi:

- отримати ЕЩП (пiдписати .Щоговiр на забезпечення технiчного доступу до програмно-технiчного
комплексу KETC-I> на Украihськiй ;rнiверсальнiй бiржi) та надати у технiчний вiддiл Бiржi сертифiкат
вiдкритого кJIюча та ключ ЕL{П;

- пройти курс навчання роботи у ЕTС на Бiржi.
8.1.3. Пiсля надання заявником бу,ць-яким зр)лним способом сертифiкаry вiдкритого кJIюча, кJIюча

ЕI_(П та проходження навчання брокерiв на Бiржi, постiйний .rлен Бiржi та непостiйний член Бiржi
(брокерськi контори) мають моlкпивiсть приймати участь в електронних торгах в ЕТС в межах своеI

акредитацii.
8.1.4. Вiдомостi про постiйного члена Бiржi та непостiйного члена Бiржi (брокерську контору)
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вносяться у ЕТС Бiржi.
8.1.5. ,Щержавнi органи та iншi особи, якi мають право на отримання доступу до ЕТС Бiржi у
випадках, передбачених чинним законодавством Украiни або укладеними угодами з Бiржею (налалi - в

цьому роздiлi - iншi особи), отримують доступ до бiржових торгiв пiс.гtя виконання Bcix процедур,
передбачених окремими договiрними вiдносинами або внугрiшнiми документами Бiржi (положеннями,

регламентами),
8.1.б. Особливостi доступу до ЕТС Бiржi та ylacTi в бiржових торгах для iнших осiб, в межах ix
повнов€Dкень, мож)дь регламентуватись окремими рiшеннями Бiржового KoMiTery або угодами з

Бiржею,
8.1.7. Особливостi порядку допуску до бiржових торгiв визначаються вiдповiдними внугрiшнiми
документами Бiржi (положеннями, регламентами).
8.Z. Подання заявок.
8.2,1, Виставлення бiржового товару на бiржовi торги проводиться шляхом подачi )л{асником
бiржових торгiв заявки на прод€Dк бiржового товару, допущеного до бiр,жgвоТ торгiвлi. Виставлення
пропозицii про купiвлю бiржового товару проводиться шляхом подачi }л{асником бiржових торгiв
заявки на купiвлю бiржового товару, доttуIценого ло бiржовоi торгiвлi. Порядок подачi заявок на
продалс/купiвлю бiржового товару, коригуваннJI та зняття заявок визначаеться вiдповiдними
внугрiшнiми документами Бiржi (положеннями, регламентами).
8.2.Z. Подача }цасниками бiржових торгiв заявок на продarк таlабо купiвлю бiржового товару, означае
ix безперечну згоду укJIасти бiржову угоду на умовах, з€вначених у даних зzulвках.

8.2.З. Учасник бiржових торгiв мае право подавати одночасно необIиежену кiлькiсть з€uIвок на
купiвлю таlабо продФк товару, якщо iнше не визначене внугрiшнiми док:ум9нтами Бiржi (правилами,

положеннями, регламентами).
8.2.4, Бiржовий KoMiTeT, дирекцiя Бiржi таlабо замовник бiржових ,горгiв cBoiM рiшенням або
вiдповiдно до укJIаденого з Бiржею договору можугь встановлювати пок€lзники щодо лоту, початкову
цiну, крок uiни. При невiдповiдностi кроку цiни та початковоТ цiни заявка r{асника бiржових торгiв
може буги вiдхилена.
8.2.5. Учасникам бiржових торгiв забороняеться взаемокомпенсуватрI заявки cBoix клiентiв як
самостiйно, так i з iншими у{асниками бiржових торгiв, без передачi заявок на Бiржу.
8.2.6. Учасникам бiржових торгiв забороняеться узагirльнювати заявки к.гtiентiв. Перш за все Ti, що
стосуються одного i того ж товару та вкJIючtlють однаковий обмежуваль,ний курс, без ix передачi на
Бiржу.
8.2.7, Учасник бiржових торгiв протягом торговоТ ceciT мас право подавати пропозицiю на прод{Dк чи
купiвлю в межах внесеного гарантiйного внеску, якщо iнше не обумовлене вiдповiдними внугрiшнiми
документами Бiржi (положеннями, регламеrrгами).
8.2.8. Що Bcix заявок, що подаються до Бiржi, застосовуються наступнi вимоги:
- кiлькiсть ToBapiB за заявкою не може буги менше, нiж мiнiмально встановлений розмiр лоry;
- iншi вимоги, встановленi вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (положеннями,

регламентами). Бiржовий KoMiTeT, дирекцiя Бiржi таlабо замовник бiржових торгiв своiм рiшенням або
вiдповiдно до укJIаденого з Бiржею договору можугь встановлювати jiншi обмеження на подання
заявок та укJIадання бiржових KoHTpaKTiB протягом бiржових торгiв, про що повiдомляеться }л{асникам
бiржових торгiв шляхом розмiщення вiдповiдного повiдомлення на сайтi [iipжi таlабо у ЕТС Бiржi.
8.2.9. Заявки надаються Бiржi у виглядi електронного документу.
8.2.10. ЕТС Бiржi автоматично здiйснюе перевiрку заrIвок на правильнiс,гь складання та вiдповiднiсть

цим Правилам, вiдповiдним внугрiшнiм документам Бiржi (положенням, рrегламентам).
8.2.1l. Заявки, що оформленi з порушенЕям цих вимог, е недiйсними ]а автоматично вiдхиляються
ЕТС Бiржi.
8.2.Т2, Поданi )л{асниками бiржових торгiв заявки фiксуються (рееструr,сться) в ЕТС Бiржi в момент
отримання шляхом автоматичного формування реестру заявок, що мiстить, вiдповiдно до виду заявки,

щонайменше TaKi данi: ресстрацiйний номер заявки; дату i час ресстрацiТ заявки; направленiсть дiТ

заявки (купiвля або продаж); характеристики товару, щодо якого виставлено заявку; суму заявки;

кiлькiсть одиниць ToBapiB, щодо яких виставлено заявку; цiну одиницi товару, за якою виставлено
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заявку.
8.2.1З. Вiдповiдальнiсть за своечасl{у передачу з,uIвок на бiрховi торги та достовiрнiсть iнформацii,

що зазначасться у заявцi, несе }л{аснрtк бiржових торгiв.
8.2.14. Бiржа надас )л{аснику бiржоlзих торгiв пiдтвердження у прийняттi до виконання кожноi зzulвки

вiд цього rIасника бiржових торгiв IlIляхом ii вiдображення у ЕТС Бiржi.
В.2.15. Кожен укладений бiржовий контракт ресструеться в ЕТС Бiржi.
8.2.1б. Скасування (анулювання) поданих зtulвок може здiйснюватися )ласником бiржових торгiв
вiдповiдно до внугрiшнiх документiвl Бiржi (положень, регламентiв).
8.З. Загальний порядок проведення (5iржовихторгiв затехнологiею електроннихторгiв.
8.3.1. Щля цiлей гарантування виконання зобов'язань щодо пiдписання бiржового контракту таlабо

виконання зобов'язань за бiржовим контрактом, )дасники бiржових торгiв до закiнчення перiоду
подачi заявок на продахс/купiвлю, зобов'язанi сплатити гарантiйний внесок, який вноситься на

розрахунковий рахунок Бiржi, порj[док розрахунку якого визначаеться вiдповiдними внугрiшнiми
документами Бiржi (положеннями, рrзlлпц9нтами).
8.З.2. Електроннi бiржовi торги в ЕТС Бiржi проводяться вiдповiдно до вiдповiдних внугрiшнiх
документiв Бiржi (положень, регламентiв).
8.3.3. Повноваження з ведення електронних бiржових торгiв та контролю за належним
виконанням цих Правил та вiдповiд,них внугрiшнiх документiв Бiржi (положень, регламентiв) в холi
електронних бiржових торгiв покJIадаються на адмiнiстратора ЕТС, який може мати помiчникiв.
8.4. Порядок оформлення i реестраlцii бiржових KoHTpaKTiB, укладених за результатами електронних
бiржових торгiв.
8.4.1. Учасники бiржових торгiв зоl5ов'язанi пiдписати вчиненi угоди за допомогою ЕЩП. Пiдписаний
сторонами бiржовий контракт реесц)уеться Бiржею.
8.4.2. Вiдмова або ухилення вiд пi;цписання сторонами бiржових KoHTpaKTiB е порушенням Правил i
тягн)ль застосування до порушника вiдповiдних санкцiй.
8.4.З. Бiржовий контракт повинен бути пiдписаний i заресстрований Бiржею у порядку та строки,
визначенi вiдповiдними внугрiшнiмлl документами Бiржi (положеннями, регламентами).
8.4.4. Одностороння вiдмова вiд виконання зобов'язань за бiржовим контрактом i одностороння змiна
rT умов не допускаються, якщо iнше ,не встановлено законодавством Украiни.
8.5. Забезпечення електронного док:ументообiгу у ЕТС Бiржi.
8.5.1. Бiржа органiзовуе електронн]ий документообiг з rIасниками бiржових торгiв. При цьому Бiржа
забезпечуе прийнятгя, передавання (лоставку), зберiгання, перевiрку цiлiсностi та створення

електронних документiв, обiг яких здiйснюсться на Бiржi. Кожен електронний документ, обiг яких
здiйснюсться в ЕТС Бiржi, повинен буги пiдписаний ЕL\П.
8.5.2. Порядок органiзацiТ електронного документообiгу, створеннJI, доступу, зберiгання та
архiвування електронних документiв, вирiшення питань стосовно чинностi електронних документiв

регламентуеться чинним законодавством Украiни, що регулюе обiг електронних документiв та

використаншI електронного цифровсlго пiдпису.
8.5.З. Бiржа при використаннi ЕТС забезпечуе:

- надiйне функчiонування ЕТС Бiр>lкi;

- надання необхiдноi для )л{асникiв бiржових торгiв iнформачiТ в зр}л{ному для сприйняття виглядi,
обслуговування запитiв учасникiв бiржових торгiв.
8.5.4. ЕТС Бiржi забезпечуе:

- приймання, обробку та передачу вiд 1"lасникiв бiржових торгiв заявок на купiвлю/продаж

допущених до бiржових торгiв ToBapiB, укJIадення бiржових KoHTpaKTiB;

- пiдготовку та передачу iнформацii, необхiдноi дIя укJIадання та виконання бiржових KoHTpaKTiB;

- захист iнформацiТ, що стосуеться укJIадання бiржових KoHTpaKTiB на Бiржi, вiд втрати або

несанкцiонованого доступу у вiдпоlвiдностi до чинного законодавства Украiни у сферi електронного

документообiгу шляхом технiчного та криптографiчного захисту iнформачiТ у ходi бiржових торгiв;
забезпечення неможJIивостi витоку, знищення та блокування iнформацii, порушення цiлiсностi та

режиму доступу до iнформацiТ;

- можливiсть вiдтворення електрон]них документiв у паперовому виглядi;
- формування та пiдтримку баз даних про хiд та результати бiржових торгiв з фiксацiсю часу подання
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)ласниками бiржових торгiв заявок та укJIадання бiржових KoHTpaKTiB.

8.5.5. Бiржа зберiгае iнформацiю щодо поданих заявок та укJIадених (бiржових KoHTpaKTiB у ЕТС
Бiржi.
8.б. Порядок ресстрацiТ та оформлення угод за результатами бiржовиlrl торгiв, що проводяться за

технологiею електронних торгiв.
8.6.1. Угода, укJIадена на електронних бiржових торгах, повинна буги оформлена та зареестрована як

бiржовий контракт, який повинен буги пiдписаний ЕЦП,
8,6.2, Бiржовi контракти укJIадаються у ЕТС Бiржi у виглядi електронного документа у
встановленому цими Правилами порядку. Електронний документ е оригiнztгlом бiржового контракту.
8.6.3. Бiржовому контракту присвоюеться реестрацiйний номер.
8.6.4. Учасник бiржових торгiв мае право укJIадати бiржовi контракти в ЕТС Бiржi:

- за дор)^{енням KTlicHTa, вiд свого iMeHi та за рахунок Клiента,
- вiд свого iMeHi за власний рахунок.
8.6.5. Учасники бiржових торгiв, що укJIадають бiржовi контракти на Бiржi, погоджуються, що
бiржовi контракти булугь мiстити насryпнi icToTHi умови:
1) Покупеuь в порядку та на умовах, визначених бiржовим KoHTpatKToM та цими Правилами,
зобов'язаний оплатити та прийняти, а продавець в порядку та на умовах, визначених бiржовим
контрактом та цими Правилами, зобов'язаний передати у власнiсть покупцевi товари, характеристика
яких зазначена в бiржовому KoHTpaKTi.

2) Умови, порядок i строк здiйснення переходу прав власностi на товари, умови i TepMiH оплати
ToBapiB, якi с предметом бiржового контракry, на виконання зобов'язань за бiржовим контрактом
здiйснюються у вiдповiдностi з особливостями, визначеними цими [Iравилами та вiдповiдними
внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами).
3) Обов'язки продавця:
- передати товари, вказанi в бiржовому KoHTpaKTi покупцю у вiдповiднtостi з цими Правилами або
вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами);
- здiйснити оплату бiржового збору згiдно чинних тарифiв Бiржi.
4) Обов'язки покупця:
- здiйснити оплату загальноТ BapTocTi товару згiдно бiржового контракту;
- прийняти вiд продавця товари, вказанi в бiржовому KoHTpaKTi;

- здiйснити оплату бiржового збору Бiржi згiлно чинних тарифiв Бiржi.
5) Сторони бiржового контракту мають yci права та обов'язки, передбаченi цими Правилами та
вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами).
6) У разi невиконання або неналежного виконан}ul умов бiржового контракту, сторони нес)ль
вiдповiда.пьнiсть, передбачену цими Правилами та вiдповiдними внуцэiшнiми документами Бiржi
(правилами, положеннями, регламентами) та чинним законодавством Украrни.
8.6.6. ВОЛеВИявлення у"rасникiв бiржових торгiв на укJIадання бiрNсового контракту на Бiржi
здiйснюеться:
- для замовника бiржових торгiв: затвердженням (акцептом) заявок учасникiв бiржових торгiв в ЕТС
Бiржi;
- для покупця/продавця на бiржових торгах: поданням заявки на купiвлю,/продаж в ЕТС Бiржi шляхом
натискання кнопки, що передбачае пiдписання та подання Заявки в ЕТС Бiржi.
8.6.7. З моменry укJIадання бiржового контракту настають правовi наслiдки для 1часникiв бiржових
торгiв у виглядi досягнення згоди з ycix iстотних умов бiржового конт]ракту. TaKi умови бiржового
контракту як: реквiзити cTopiH бiржового контракту (повне найменуван,ня, iдентифiкацiйний код за
СДРПОУ, мiсцезнаходження cTopiH); предмет бiржового контракту; назlзу товару; видlтипlкатегорiю
товару; iншi параметри вiдповiдно до виду товару; кiлькiсть одиниць товару; дату укладання; цiну за

одиницю; загаJIьну цiну бiржового контракту; вiдомостi про засоби зв'язку, а також вiдомостi про

уповновarкених представникiв cTopiH, через яких сторони пiдтримуrоть зв'язок у разi, якщо такими

особами не е особи, що пiдписали бiржовий контракт; статус платника податкiв cTopiH бiржового

контракту визначаються ЕТС Бiржi автоматично шляхом iдентифiкацiТ 1"rасникiв бiржових торгiв при

поданнi заявок.
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8.6.8. Пiсля закiнчення торговоТ сесii Бiржа систематизус у формi елекгронного документу реестр
бiржових KoHTpaKTiB Бiржi з зазнач€нням присвоених Бiржею HoMepiB бiржових KoHTpaKTiB та дати

проведення торговоТ ceciT.

8.6.9. Вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами)
може передбачатись, що бiржовий к:онтракт е пiдставою для оформлення договору купiвлi-продDку,

який укладаеться мiж у^lасниками бiржових торгiв (або мiж клiентами }"rасникiв бiржових торгiв).

9. ЗАБЕЗПЕЧЕНIIЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ,ЯЗАНЪ ЗА БIРЖОВИМИ КОНТРЛКТЛМИ

9.1. Забезпечення виконання зобов':язань за бiржовими контрактами може здiЙснюватися }часниками
бiржових торгiв при продЕDку та купi.влi бiржового товару:

- гарантiйним внеском;

- гарантiйним листом;
- банкiвською гарантiею;

- грошовими коштами, внесеними на рахунок Бiржi у cyMi, достатнiй для оплати BapTocTi бiржових

ToBapiB по конкретнiй бiржовiй уголi.
9.2. Бiржа мас право встановлювати й iншi види забезпечення, що не суперечать чинному

законодавству Украiни.
9.З. Учасники бiржових торгiв за згодою Бiржi можугь використовувати iншi способи забезпечення

виконання зобов'язань за бiржовими контрактами.
9.4. Розмiр та порядок внесення забезпеченЕя виконання зобов'язань встановлюеться вiдповiдними

внlтрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламентами), чинним законодавством

УкраТни, вiдповiдними угодами або окремими рiшеннями Бiржового KoMiTeTy.

10. IIРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ЧЛЕНIВ БIРЖI ТА УЧАСНИКIВ БIРЖОВИХ ТОРГIВ

l0.1. Поведiнка членiв Бiржi, i.i працiвникiв та 1"rасникiв торгiв повинна вiдповiдати нормам гiдностi
та дiловоТ етики, якi необхiднi для ефективного проведення торгiв та пiдтримання доброТ репрачiТ
Бiржi.

11. порядок провЕдЕння л\укIцонIв в ЕлЕктроншЙ ФормI з продлжу мАЙнА
БАНКIВ, ЩО ВИВОДЯТЬСЯ З РИНКУ АБО ЛIКВIДУЮТЬСЯ

11.1. Аукцiони в електроннiй формi з продiDку майна банкiв, що виводяться з ринку або

лiквiдуються, проводяться у вiдповiдностi до нормативно-правих aKTiB Фонду гарантування вкладiв

фiзичних осiб та чинного законодавсlтва. Правила застосовуються в частинi, що не суперечить чинному

законодавству.
12. лукцIоннI торги

12.1 . Аукцiонними торгами ввzDкаеться операцiя, що проводиться на конкурентних засадах в торгово-

операцiйному залi Бiржi або в ЕТС Бiiржi в мережi IHTepHeT.

12.2. Аукцiоннi торги можугь буги закритими та вiдкрrгими.
12.3, В аукцiонних торгах приймають )ласть:
а) офiцiйно заресстрованi (акрелитованi) }п{асники аукцiону: юридичнi, фiзичнi особи та фiзичнi
особи-пiдприемцi;
б) лiцитатор - спецiалiст Бiржi, що веде торги та ресструе усну згоду 5rчасникiв на укJIадення угоди;
в) помiчники лiцитатора з числа спiвробiтникiв Бiржi;

г) вiдповiдальний представник Бiржi, що спостерiгае за ходом торгiв i контролюе дотримання

}л{асниками та лiцитатором встановлених правил ik проведення;

д) адмiнiстратор електронноi торговоi системи та його помiчники.

|2.4. На закритих аукцiонних торгах Бiржi мають право буги присугнiми:

а) Голова та члени Бiржового KoMiTeTy;

б) члени Бiржового арбiтражу, комiсiй i служб Бiржi;
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в) особи, прис}"гнiсть яких в торгово-операцiйному залi дозволена дарекцiею Бiржi та Головою
Бiржового KoMiTery.
12.5. На аукцiонних торгах можугь буги присугнi особи, якi сгl;lатили реестрачiйний внесок за r{асть
в аукцiонi. BapTioTb ресстрацiйного внеску за упrасть в аукцiонi визначасться чинним законодавством
або органами управлiння Бiржi.
|2.6. Жодна посадова особа Бiржi, )п{асники торгiв i присутнi не маютl, права використовувати час

торгiв дIя вирiшення питань чи оголошення iнформацiТ, що не стосустьсяданих аукцiонних торгiв.
|2.7. Замовником купiвлi/продажу ToBapiB на аукцiонi е продавець аrбо його вiдповiдним чином

уповновiDкений представник.
l2.8. Замовник i Бiржа погоджують мiж собою умови проведення аукцiону. Аукцiон проводиться
вiдповiдно до договору на органiзацiю та проведення аукцiонiв на Бiржi таlабо вiдповiдними
внугрiшнiми документами Бiржi (правилами, положеннями, регламенталии), чинним законодавством
або окремими рiшеннями Бiржового KoMiTeTy, якi можугь встановл}овати наступнi особливостi
органiзачiТ аукцiону на Бiржi:
- вимоги щодо забезпечення виконання rIасниками бiржових торгiв зобов'язань за договорами;
- критерiй цiнових або iнших умов купiвлi/пролажу ToBapiB, згiдно яких задоволь}lятимугься заявки;

- обмеження мiнiмальноТ (максимаrrьноi) кiлькостi ToBapiB (лоry) в заявкак;

- необхiднiсть видачi бiржового (аукцiонного) свiдоцтва за результатами 
,горгiв;

- порядок та строки проведення розрахункiв за договорами на аукuiонi;
- критерiТ допуску до аукцiону часникiв бiржових торгiв, зокрема ро:змiр гарантiйного внеску та
строки подання заявки на )л{асть в аукцiонi.
lZ.9. Аукцiоннi торги в торгово-операцiйному залi Бiржi.
12.9.|, Мiсця в торгово-операцiйному залi для )п{асникiв i вiдвiдувачiв торгiв визначас дирекцiя
Бiржi.
|2.9.2. Кожен офiцiйно зареестрований учасник аукцiонних торгiв oтp}rмye картку з реестрацiйним
номером. !ирекuiя Бiржi забезпечуе здiйснення пропускного режиму та iдентифiкацiю у"rасникiв до
торгово-операцiйного залу Бiржi.
l2.9.З. Час i мiсце проведення аукцiонних торгiв визначаgгься дирекцiею Бiржi.
12.9.4, Бiржа на пiдставi поданих заявок на продalк майна на аукцiонних торгах складас
iнформацiйний бюлетень, в якому зазначаеться найменування майна, його характеристика,
мiсцезнаходження, початкова цiна продtuку, а також час i мiсце проведення аукцiонних торгiв.
|2,9.5. За домовленiстю з продавцем, що оформляеться вiдповiдноlю угодою, Бiржа органiзуе

рекJIамну кампанiю товару, що виставляеться на аукцiоннi торги.
12.9.6, Продавець/покупець ра:}ом iз заявкою на продахс/купiвлю надас Bci необхiднi докупленти,
перелiк яких визначаеться Бiржею.
12.9.'7. Прийом заявок на )ласть в аукцiонi припинясться за три днi до початку аукцiону, якщо iнше
не передбачено чинним законодавством або вiдповiдною угодою з продав.цем/покупцем.
12.9.8. Покупець, що подае заявку на купiвлю, забезпеч5r€ свою заявк]/ гарантiйним внеском, який

учасник аукцiону перераховуе на рахунок Бiржi в розмiрi та TepMiH, встановленi договором на

органiзацiю i проведення аукцiону, вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (правилами,

положеннями, регламентами), чинним законодавством УкраiЪи або окр19114ц114" рiшеннями Бiржового
KoMiTery. Гарактiйний внесок визначаеться по кожному об'екry окремо.
12.9.9. Бiржа мас право встановлювати й iншi види забезпечення, що не суперечать чинному
законодавству Украihи.
12.9,10. Учасники бiржових торгiв за згодою Бiржi мож)ль викlсристовувати iншi способи

забезпечення виконання зобов'язань (гарантiйнi листи, банкiвська гарантill тощо).
|2.9,1|. Гараrrтiйний внесок повертаеться }часникам аукцiону, якi не ст:tли переможцями, протягом 2

(двох) робочих днiв з дня його проведення, якщо iнше не передбаченrэ чинним законодавством, У
випадку вiдмови вiд пiдписання протоколу проведення аукцiонних торгiв (лалi протокол) або

укJIадення договору купiвлi-продiDку, сума гарантiйного внеску покупцю не повертаеться. Сума
гарантiйного внеску, внесена покупцем (переможцем аукцiону) зарахову,еться йому в рахунок сплати

BapTocTi майна або повертаеться йому пiсля виконання зобов'язань.
|2.9.|2. Дукцiоннi торги проводяться при наявностi не менше двох заявок на купiвлю, якщо iнше не
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передбачено дiючим законодавством.
12.9.IЗ. Вiдомостi про )ласникiв ауlкцiону заносяться до книги реестрацii.
|2.9.14. Реестраuiя та доступ 1"tасникiв аукцiонних торгiв до торгово-операцiйного залу починаеться

за годину i припиняеться з початк:ом торгiв. Пiсля початку торгiв буль-який доступ в торгово-

операцiйний зал припи}lяеться.
12.9.|5. Пiд час торгiв забороняетьс,я:

а) будь-яке вiльне перемiщення осiб, присугнiх в залi та iншi дiТ, якi завalкають роботi лiцитатора,
його помiчникiв i 1"lасникiв;
б) учасникам торгiв з€lлишати заiiнятi ними мiсця та спiлкуватися мiж собою до оголошення

лiцитатора про закiнченшI проведення аукцiону.
|2.9.|6. Аукцiоннi торги веде лiцитатор.
|2.9.1'7 . Початком торгiв вв.Dкаетьс]п момент оголошення початковоТ цiни продажу.

12.9.18. Аукцiон може проводLlтися за методом пiдвищення та зниlкення цiни.
12.9.|9. У разi проведення аукцiону на пiдвищення цiни, rIасники пiдiймають картку з номером,

пропонуючи свою цiну збiльшену на, крок аукцiону. Крок аукцiону встановлюеться за домовленiстю з

продавцем, якщо iнше не передбачено чинним законодавством Украiни. Переможцем такого аукцiону

е )ласник, який запропонував найвилlу цiну.
Пiсля кожноi змiни пропозицiТ, лiципатор починае триразове повторення новоi запропонованоi цiни,
називаючи при цьому ресстрачiйний номер )ласника-покупця (J\Ъ цiна - раз, JФ цiна - два, J\b цiна

- три).
Фраза "М_ цiна - три" с закiнчення.м обговорення цiни.
Торги по об'екry закiнчrються р{лзом з ударом молотка i проголошення лiцитатором слiв "Продано

учаснику пiд Ns

Якщо покупцiв на оголошений об'ект за початковою цiною не виявлено, лiцитатор, за згодою

продавця, може перейти до проведення аукцiону на понюкення цiни.
\2.9,20. У разi проведення аукцiон,у на зниженЕя цiни, лiцитатор оголошуе стартову цiну та починае

tf пониження зi згоди продавця. Переможцем такого аукцiону е )ласник, який перший погодився з

цiною, запропонованою лiцитатором.
Торги по об'екту закiнчуються разоIчl з ударом молотка i проголошенням лiцитатором слова "Продано

r{аснику пiд J\Ъ ".

\2.9.2|. Лiцитатор мае право:

а) видалити з зirлу осiб з числа приrэlпнiх, якi порушують порядок пiд час проведенн,l аукцiону, або

чинять дii, забороненi Правилами.
12.9.22. Лiцитатор не мае права:

а) передору{ати право ведення торгу cBoiM помiчникам та iншим особам;
б) у ходi торгу допускати цiлеспряплованi дii в iHTepecax будь-якого з покупцiв;
в) на власний розсуд, без погодження з продавцем, змiнюватиумови продажу.
12.9.2З. Лiцитатор зобов'язаний:

а) чiтко дотримуватись данI4х Правил;

б) на вимогу уповновarкеного представника Бiржi оголосити перерву в ходi торгiв, але не бiльше нiж
на l0 хвилин.
|2'9,24. У процесi аукцiоннихторгiвl ведеться Протокол, до якого заноситься назва об'екта, початкова

цiна продажу, пропозицii у"rасникiв торгiв, вiдомостi про rlасникiв, результат торгiв (чiни продажу i
найменування переможця торгiв).
12.9.25. Пiсля оголошення покупtyl об'екту, лiцитатор, продавець i покупець пiдписlпоть Протокол.
12.9.26. Протокол е пiдставою для оформлення договору купiвлi-продDку, який укладають сторони

угоди (продавець та покупець).
12.10. Аукцiоннi торги у ЕТС Бiржi.
12.10.1. Повноваження з ведення аукцiонних торгiв у ЕТС Бiржi та контролю за нЕuIежним

виконанням цих Правил та вiдповiдlних внугрiшнiх документiв Бiржi (правил, положень, регламентiв)
покJIадаються на адмiнiстратора ЕТС, який може мати помiчникiв.
|2.10.2. Аукцiоннi торги в ЕТС Бiржi проводяться вiдповiдно до вiдповiдних внугрiшнiх документiв
Бiржi (положень, регламентiв).
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12.10.3. ,Щля отримання доступу лля роботи у ЕТС, r{асники торгiв зобов,'язанi:

- отримати ЕЦП (пiдписати ,Щоговiр на забезпечення технiчного достуlIу до програмно-технiчного
комплексу (ЕТС-1) на Украiнськiй унiверсальнiй бiржi) та надати у технi,rний вiддiл Бiржi сертифiкат
вiдкритого кJIюча та кJIюч ЕIЦI;
- пройти курс навчання роботи у ЕТС на Бiржi.
12.10.4. На аукцiонi учасникам торгiв надаеться право протягом визначеного TepMiHy подавати заявки

на купiвлю або пролаж ToBapiB, що запропонованi на аукцiонi, у визiначеному цими Правилами

порядку або вiдповiдними внугрiшнiми документами Бiржi (положеннями, регламентами).
l2.10.5, Аукuiон мае анонiмний сценарiй, коли у ЕТС Бiржi вiдобрalкаються Bci заявки без зазначення

реестрацiйного номера )часника аукцiону, якщо iнше не визначено внуrрiшнiми документами Бiржi
(положеннями, регламентами).
12.10.б. Бiржа оприлюднюе iнформаuiю про проведення аукцiону (аукцiонний бюлетень) на сайтi
Бiржi таlабо в ЕТС Бiржi,
|2.10.7. Аукцiонний бюлетень повинен мiстити iнформачiю щодо па,раметрiв ToBapiB та умови,
узгодженi Бiржею та замовником в угодi таlабо внугрiшнiх докуллентах Бiржi (положеннях,

регламентах).
12.10.8. Учасники аукцiонних торгiв отримують доступ до аукцiонrу пiсля проходження Bcix
процедур, що е обов'язковими для отримання такого досryпу, у вiдповiдностi до цих Правил та

внугрiшнiх документiв Бiржi (положень, регламентiв).
12.10.9, Кожен rIасник торгiв може виставити необмежену кiлькiсть заявок в межах внесеного
гарантiйного внеску, якщо iнше не визначено у внугрiшнiх докулуIентах Бiржi (положеннях,

регламентах).
12.10.10. Аукцiон вiдбуваеться в днi проведення торгових сесiй. Не пiзнiше, нiж за l (один) робочий
день до дати початку аукцiону, Бiржа повiдомляе 1^lасникiв бiржових 1oргiв про змiни дати, часу та

внугрiшнiх документiв Бiржi (регламентiв).
12.10.1l. L{iни у заявках у ЕТС Бiржi вiдображаються в нацiональнiй велютi Украiни з врахуванням
арифметичного округлення до другого знаку пiсля коми.
12.10.12. Пiсля початку аукчiону Бiржа створюе та веде реестр заявок., що надiйшли вiд 1.часникiв
бiржових торгiв, та вiдображае у ЕТС Бiржi.
12.10.13. .Що MoMerrTy закiнчення TepMiHy прийому заявок, зазначеного у внугрiшнiх документах
Бiржi (положеннях, регламентах), 1"rасникам торгiв надаеться право Hll коригування непiдписаних
з€UIвок.

12.10.14. Пiсля пiдписання заявки за допомогою ЕЦП, скасування заявок в ЕТС Бiржi не

допускасться.
12.10.15. Пiсля настання кiнцевого TepMiHy прийому заявок, що CiyB вказаний у внугрiшнiх
документах Бiржi (положеннях, регламентах), заявки 1^lасникiв в сист€мi автоматично не

приймаються.
l2.10.1б. Вiдповiдно до внугрiшнiх документiв Бiржi (положень, регламентiв), Бiржа може

встановлювати розмiр гарантiйного забезпечення, розмiр якого вiдображаr:ться у ЕТС Бiржi.
12.10.17. Поставка ToBapiB та перекiв коштiв на виконання зобов'язань за укJIаденими на аукцiонi

угодами, вiдбуваеться в порядку та в TepMiH, передбаченi у внугрiшнiх 21окументах Бiржi (положень,

регламентiв).
12.10,18. Вiдповiдно ло внугрiшнiх докуплентiв Бiржi (положень, регламентiв), замовником аукцiону
можугь встановлюватися додатковi умови щодо виконання розрахункiв.
12.10.19. Порядок оформлення i реестрацiТ угод, укJIадених у результатi iлукцiонних торгiв у ЕТС.
12.10.20.1. Учасники бiржових аукцiонiв зобов'язанi пiдписати вчиненi угоди за допомогою ЕI_{П.

Пiдписане сторонами аукцiонне свiдоцтво та протокол проведення торгiв роеструеться БiржеЮ.

|2.|о.2о.2. Вiдмова або ухилеНня вiд пiдписання сторонами аlкцiонн,ого свiдоцтва с порушенням

Правил i тягнугь застосування до порушника вiдповiдних санкцiй.
12.10.20.3. Одностороння вiдмова вiд виконання зобов'язань за аукцiонним свiдоцтвом i

одностороння змiна його умов не допускаються, якщо iнше не встановлено законодавством УкРаТНИ,

|2.10.20,4. Дукцiонне свiдоцтвО с пiдставОю длЯ оформленНя договорУ купiвлi-продажу, який

укJIадають сторони угоди (продавець та покупець).

|,|



13. дIi ш)и тЕхнIчних зБоях нА торгАх

13.1. У разi технiчного збою у Е'ТС Бiржi )ласник бiржових торгiв iнформуе про це наявними
засобами зв'язку (ЕТС Бiржi, сайт Бilэжi, телефонним, факсимiльним зв'язком або iнше) адмiнiстратора
ЕТС Бiржi. Якщо робота ЕТС Бiржii може бlти поновлена, учасник бiржових торгiв може повторно

здiйснити вхiд у ЕТС Бiржi. Виконання зобов'язань за бiржовими контрактами (аукцiонними

свiдоцтвами), що були укладенi ,цо технiчного збою, виконуеться в загальному порядку, що
передбачений цими Правилами.
1З.2. У разi технiчного збою в ЕТС Бiржi оголошуеться технiчна перерва в торгах. При оголошеннi
технiчноТ перерви адмiнiстратор ЕТС здiйснюе перевiрку цiлiсностi даних про торги в ЕТС Бiржi та

оцiнюс можливiсть подzrльшого проведення торгiв.
13.3. Я*що протягом технiчноТ перерви, що оголошена внаслiдок технiчного збою ЕТС Бiржi,

функчiонування ЕТС Бiржi може бути поновлена, то торги поновлюються пiсля закiнчення технiчноТ

перерви. Пiсля поновлення торгiв учасники торгiв повторно виконують процедури для входу у ЕТС
Бiржi. У разi поновлення бiржових т<lргiв час ik закiнчення не змiнюсться.
1З.4. Якщо пiд час технiчноi пе]рерви, що оголошена внаслiдок технiчного збою ЕТС Бiржi,

функцiонування ЕТС Бiржi не може буги поновлена, то така сиryацiя за рiшенням органiв управлiння
Бiржi визнаеться надзвичайною у вiдповiдностi до цих Правил.

1З.5. У Bcix випадках технiчних збоiЪ ЕТС Бiржi, на письмовий запит rIасника бiржових торгiв,
Бiржею надаеться довiдка про технiчний збiй ЕТС Бiржi.

|4. ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ УЧАСНИКIВ ТА IIРАЦIВНИКIВ БIРЖI ЗЛ
НЕВИКОНАНIIЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОIIЛННЯ IIРАВИЛ БIРЖОВОi

торгIвлI

14.1. Порушенням Правил е:

14.1.1. надання документiв, що мiст,ять недостовiрну iнформачiю;
14.1 ,2. несвоечасне зняття зtцвки з,горгiв;
14.1.3. несплата та порушенЕя )л{асI{иком бiржових торгiв порядку та cTpoKiB оплати бiржового збору

Бiржi;
|4.|.4. несплата та порушення rIа,сником аукцiонних торгiв та iнших форм органiзованоI торгiвлi
порядку та cTpoKiB оплати винагороди Бiржi;
14.1.5. перешкоджання веденню тоllгiв;
14,1.6. неявка на бiржовi торги члеlнiв Бiржi або брокерiв, що подали заявку на },.{асть у бiржових

торгах;
14.1,7. неявка на аукцiоннi торги ii,рrасникiв;
14.1.8. несвоечасне пiдписання аrбо вiдмова вiд пiдписання бiржового контракту, протоколу
проведення аукцiону, бiржового (аук:цiонного) свiдоцтва, договору купiвлi-продажу;

14.1.9. розголошення конфiденцiйних вiдомостей та комерцiйноТ таемницi про дiяльнiсть Бiржi
таlабо змiсту бiржових угол (за винятком найменування товару, кiлькостi, цiни, мiсця i строку
виконання) без письмовоi згоди на,ге Бiржi таlабо cTopiH вiдповiдноТ бiржовоi угоди, oKpiM випадкiв,
передбачених законодавством УкраТ:ни.
I_(ей перелiк може бlти змiнено або доповнено окремими рiшеннями Бiржового KoMiTeTy.
14.2. .Що 1^rасникiв торгiв за порушення Правил можугь б5пи застосованi TaKi санкцii:
а) попередження про ненirлежну поведiнку у разi порушення згiдно п. 14.1.5 цих Правил,
б) випровадження iз залу торгiв з одночасним зняттям заявки порушника з торгiв у разi

повторного порушення згiдно п. 14.1.5. цих Правил,
в) припинення доступу до торгово-операцiйноi зали або ЕТС Бiржi у разi неоднорiвового

порушення згiдно п. 14,1.5. цих Правил,
г) призупиненняторгiвлiуразiпорушеннязгiдноп. l4.1.1., 14.1 .З,,|4.|.4.,14.1.5., 14.1.9.цих

Правил,

д) позбавлення права yracTi в торг€tх протягом певного часу або постiйно (лисквалiфiкачiя) у
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разiнеоднорiвового порушення згiдно п. l4.1.1., 14.1,3., l4.1.4,,l41.1.5., 14.|.9. цих Правил,
е) штрафуразi порушення згiдно п. 14.1.2.,|4.|.З.,|4.|.4.,14.1,6., 14.7,7.,14.1.8., 14.1.9 цих

Правил,
е) угримання гарантiйного забезпечення у разi порушення згiдно п. |4.\.2,, 14.1.3., |4,1.4., |4.|.6.,
l4.|.7., 14.1.8., |4.|.9 цих Правил,
ж) стягненнrI пенi у разi порушення згiдно 14.1.3., |4,|,4. цих Правил,
14.З. .Що працiвникiв Бiржi за порушення згiдно п. l4.1.5., l4.1.9. цих Правил можугь буги

застосованi насryпнi заходи стягнення вiдповiдно до вимог трудового законодавства:
- догана;
- звiльнення.
|4.4. СанкцiТ та заходи стягнення застосовуються за рiшеннями органiв управлiння Бiржi.
14.5. Учасник торгiв, до якого застосовано санкцiю, у разi його незгоди з рiшенням Бiржового

KoMiTeTy, мае право оскаржити рiшення про застосування санкцii )/ судi.

15. порядокрозрАхункIв

l5.1. З 1^rасникiв бiржових торгiв стягуеться бiржовий збiр, розмiр якого визначаеться чинним
законодавством УкраТни або затверджусться Бiржовим KoMiTeToM, згiдно чинних тарифiв Бiржi.
15.2, Оплата бiржового збору здiйснюсться rIасниками бiржових r:оргiв у порядку та строк,

вiдповiдно до угод або внугрiшнiх документiв Бiржi (правил, положень, рс:гламентiв).
15.3. Розрахунки за бiржовими контрактами, укJIаденими з поперед]нiм внесенням гарантiйного
внеску, з використанням paxyHKiB Бiржi здiйснюеться вiдповiдно до уго;ц або внугрiшнiх документiв
Бiржi (правил, положень, регламентiв).
15.4, Учасники бiржових торгiв мають право проводити розрахунки з в]икористанням paxyHKiB бiржi
за згодою cTopiH.
l5.5. .Щля подачi заявки на участь у аукцiонних торгах, rIасники сп.пачують реестрацiйний збiр,

розмiр якого визначаеться чинним законодавством УкраiЪи або затверд)кусться Бiржовим KoMiTeToM,

згiдно чинних тарифiв Бiрхi.
15.6. Переможцi аукцiонних торгiв сплачують винагороду Бiржi, розмiр якоТ визначаеться чинним
законодавством УкраiЪи або затверджуеться Бiржовим KoMiTeToM, згiдно чинних тарифiв Бiржi.
l5,7. .Що 1^Iасникiв бiржових та аукцiонних торгiв мож}ть застосовуватися плати, стягнення та iншi
платежi, передбаченi угодами, внугрiшнiми документами Бiржi (правил, положень, регламентiв).

lб. контроль зА ФIнАнсово-господАрською дIлънIстю БIржI

16.1. Ревiзiйна комiсiя е органом Бiржi, який контролюс iT фiнансово-господарську дiяльнiсть та дiе
на пiдставi Положення.

|7. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ ЗА БIРЖОВИМИ УГОММИ

17.|. Спори по бiржових угодах виносяться на розгляд Бiржового ар(5iтражу, якщо вiдповiдно до
законодавства сторони не обрали iнший порядок ix вирiшення.

18. розIрвАнняБIржовихконтрАкI]Iв

1 8. l. Розiрвання бiржових KoHTpaKTiB не допускаеться, KpiM випадкiв, щсl передбаченi чинним
законодавством УкраiЪи та цими Правилами.

18.2, Угода, що зареестрована на Бiржi, визнаеться розiрваною в таких в]ппадкulх:

- за рiшенням Бiржового арбiтражу;
- за рiшенням судових органiв;
- заугодою cTopiH.

l8.3. У випадку розiрвання бiржового контракту, сторони зобов'язанi спtlвiстити про це Бiржу
не пiзнiше 3 днiв з дня розiрвання бiржового контакту. Розiрвання бiржового контракту не
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звiльняе cтopiн вiд сплати бiр,жgg... збору Бiржi.

19. ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ БIРЖI ТА УЧАСНИКIВ БIРЖОВИХ ТОРГIВ

19.1. Бiржа та }"rасники бiржови;к торгiв нес)ль вiдповiдальнiсть за порушення законодавства

УкраТни, Правил та iнших рiшень Бiр,ж|, що регулюють бiржову торгiвлю.
|9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за бiржовими контрактами,
зареестрованим на Бiржi, rIасники бiржових торгiв несугь вiдповiдальнiсть вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи, умов бiрж:ових KoHTpaKTiB, цих Правил або вiдповiдно до внугрiшнiх
документiв Бiржi (правил, полохень, регламентiв).

20 . БIржовIй .АрБIтрлж. дисциплIнАрнI розглядI

20.1. Бiржовий KoMiTeT приймае прiавила, необхiднi для пiдтримання дисциплiни, що с обов'язковими

для Bcix членiв Бiржi, а також щодо проведення дисциплiнарних розглядiв. .Щля цього на Бiржi
створюеться постiйно дiючий оргаtн - Дисциплiнарна комiсiя, яка дiе на пiдставi Статуry та

Положення.
20.2. .Щля вирiшення спорiв з бiржсlвих угод та iнших питань бiржовоТ торгiвлi на Бiржi створюеться

постiйно дiючий Бiржовий арбiтраж, який дiс на пiдставi Положення.

2l. IНФОРМУВАНIIЯ ПРО РЕЗУЛЪТАТИ БIРЖОВИХ ТОРГIВ

21.1. Iнформування про результаги бiржових торгiв вiдбlъаеться за результатами проведених

бiржових торгiв.

21,2. На вимогу учасникiв або за власною iнiцiативою Бiржа може готувати звiт про результати
бiржових торгiв, який е комерцiйною тасмницею.

2|.З. Особи, якi отримали звiт прo результати бiржових торгiв, не мають права оприлюднювати чи

передавати його TpeTiM особам в буль-якiй формi без письмового дозволу Бiржi та продавця.

22. порядок зБору, оБроБки тА розповсюджвння IнФормАцIi,
ПОВ,ЯЗАНОi З КОН,ЮНtКТУРОЮ РИНКУ ТА ОБIГОМ TOBAPIB НА БIРЖI

22.|, Основними цiлями збору, обробки i розповсюдження iнформацiТ е:

- прогнозування динамiки ринку бi;rжового товару;

- забезпечення доступностi iнформацii;

- проведення бiржових котирувань;
- створення умов для ефективног,о i якiсного iнформачiйного забезпечення 1^rасникiв бiржових
торгiв;
- забезпеченн,l умов для розвитку ilrформацiйного обмiну мiж Бiржею, ii членами, iншими особами та
якiсного та ефективного iнформацiй;ного забезпечення Бiржi, ii членiв, органiв державноТ влади, iнших
осiб на ocHoBi iнформацiйних pecypciB Бiржi;
- сприяння формуванню ринку iнформацiйнихресурсiв;
- формування i здiйснення единоТ полiтики у сферi надання iнформацiТ;

- розвиток органiзацiйно-правовоТ основи розкриття, надання та захисту iнформачiТ у встановлених
випадках вiд неправомiрного доступу.
22.2. Збiр, обробку та розповсюдження iнформачiТ пов'язаноТ з обiгом бiржових ToBapiB в результатi
проведення Бiржею електронних бiржових торгiв здiйснюе ЕТС Бiржi, що мiстить систему
електронного документообiгу та забtэзпечуе використання ЕЩП.

22.З. Вся iнформацiя, що надастьсj{ таlабо розкриваеться Бiржею, повинна буги задокументованою у
паперовiй формi або у формi електрсlнного документу.
22.4. У ЕТС iнформачiя обертаеr:ься у виглядi електронних документiв вiдповiдно до чинного
законодавства.
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22,5, Бiржа може розкривати наступну iнформацiю:
- перелiк та ocHoBHi параметри бiржових ToBapiB;

- iнформацiя про черговi торги у виглядi бiржового бюлетеня;
- узагальненi данi про результати бiржових торгiв у формi пiдсумкового бюлетеня;

- данi результатiв офiцiйних котирувань.
Бiржа може оприлюднювати додаткову iнформачiю згiдно чинного законодавства, що стосуеться

результатiв бiржових торгiв та показникiв, якi характеризують кон'юнкrур)у товарного ринку.
22.6, Бiржа розкрива€ iнформаuiю через:

- сайт Бiржi на визначених Бiржею умовах;
- шляхом розсилки iнформаuiйним агентствам та засобам масовоi iнформrаuiТ;

- засобами системи електронного документообiгу ЕТС;
- через лрукованi видання Бiржi;
- iншими не забороненими чинним законодавством засобами.

23. злпоБIгАння мАншулювАннк)

23,l , Бiржа здiйснюс запобiгання манiпулюванню на Бiржi шляхом застосування наступних заходiв:

- поточного нагляду адмiнiстратора ЕТС Бiржi (маклера, лiцитатора);
- вибiркових перевiрок, що проводяться згiдно рiшень Бiржового коtиiтету;

- зупинення, призупинення та поновлення Бiржовихторгiв;
- застосування до )ласникiв бiржових торгiв дисциплiнарних санкцiii за скосне порушення.

23,2. В разi виявлення ознак манiпулювання на Бiржi, адмiнiстратор ЕТС (маклер, лiцитатор) збирае

наявну iнформаuiю та негайно повiдомляе дирекцiю Бiржiдrя вжиття заходiв.

24. цЕнтиФIкщш учАсникIв торгIв тА ix клI€нтIв

24.1.Бiржа на виконання Закону УкраiЪи "Про запобiгання та протидiю легалiзацiТ
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та
фiнансуванню розповсюдження зброТ масового знищення" здiйснюс заходи з iдентифiкацii
учасникiв торгiв на пiдставi поданих документiв або засвiдчених в установленому порядку iх
копiй.
24.2. У разi, якщо учасник торгiв дiе як представник чи в iHTc:pecax iншоi особи (свого
клiента), або якщо у Бiржi виникае cyMHiB стосовно того, що гrасник торгiв виступае вiд
власного iMeHi або вигодоодержувачем е iнша особа, Бiржа зобов'язана iдентифiкувати також
оообу (клiента), вiд iMeHi або за дорученням чи в iHTepecax якоi проводиться фiнансова
операцiя або яка € вигодоодержувачем та перевiрити HalIBHicTb у учасника торгiв вiдповiдних
повноважень.
24.З, .Щля iдентифiкацii клiента, учасник торгiв надае на Бiржу вiдповiдну довiренiсть та
належним чином завiренi копiТ документiв:
,.Щля юридичних осiб-резидентiв :

- Виписка з единого державного ресстру юридичних осiб та фiзи.lних осiб-пiдприсмчiв.
- Статуг (або Положення).
- Довiдка з единого державного ре€стру пiдприемств та органiзацl,й Украiни (СДРПОУ).
- Свiдоцтво про ресстрацiю платника податку на додану BapTicTb (iза наявностi).
- Довiдка про банкiвськi реквiзити.
- Наказ про призначення керiвника, копiя паспорту тадовiдки прс) присвосння
iдентифiкацiйного номеру.
- Iншi документи на вимогу Бiржi.
Щля фiзичних осiб-пiдприсмцiв-резидентiв:
- Виписка з единого державного реестру юридичних осiб та фiзи.rних осiб-пiдприемцiв.
- Свiдоцтво про ресстрачiю платника податку на додану BapTicTb (за наявностi).
- Довiдка про банкiвськi реквiзити.
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- Копiя паспорту та довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номеру.
- Iншi документи на вимогу Бiр;кi.

!ля фiзичних осiб-резидентiв:
- Копiя паспорту та довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номеру.
- Iншi документи на вимогу Бiр;кi.

.Щля юридичних осiб-нерезидентiв :

- Копiю документа про реестраr(iю клiента - дJuI юридичноi особи, що мiстить вiдомостi про
повне найменування, мiсцезн€tходження юридичноi особи.
- .Щовiдку, що мiстить вiдомостi про реквiзити банку, в якому вiдкрито рахуЕок, номер
банкiвського рахунку.
- Копiю легалiзованого витягу з торгового, банкiвського чи судового реестру або
нотарiально засвiдчене реестрацiйне посвiдчення уповноваженого органу iноземноi держави
про ресстрацiю вiдповiдноi юридztчноi особи.
- Копiю установчих документiв юридичноi особи, що мiстить вiдомостi про органи
управлiння та ix склад; данi, що iд;ентифiкують осiб, якi мають право розпоряджатися
рахунками та майном; вiдомостi про власникiв iстотноi yracTi в юридичнiй особi; вiдомостi
про контролерiв юридичноi особи.
- Iншi документи на вимогу Бiiржi.

,,Щля фiзичних осiб-нерезидентiв:
- Копiю cTopiHoK паспорта, що iдентифiкують клiента та cTopiHKи, яка мiстить вiдомостi про
мiсце проживання або мiсце тимчi}сового перебування фiзичноi особи.
- Iншi документи на вимогу Бiр:кi.

25. зАключнIположЕнIIя

25.|. У випадку внесення змiн: до законодtIвчих aKTiB, що регулюють функцiонуваннrl
товарних бiрж, цi Правила застосовуються в частинi, що не суперечить зазначеним
законодавчим актам.
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