МІСІЯ ТА ЦІЛІ

У

країнська універсальна біржа заснована
7 жовтня 1997 року з метою прийняття
активної участі в ринковій трансформації
економіки України та є однією із перших
професійних організацій в Україні, яка
почала займатися наданням повного
спектру біржових послуг.

Відповідно до інформації Державного комітету статистики України
«Про діяльність бірж України» в 2008-2009 роках УУБ займала перше
місце за обсягами об’ємів торгів та була першою у рейтингу Акредитованих Мінагрополітики товарних бірж за вартістю укладених угод
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства.
УУБ є однією з 4 бірж України, які уповноважені Мінекономрозвитку
на проведення електронних біржових торгів з реалізації вугільної
продукції згідно результату відповідного конкурсу у 2012 році.
УУБ визначено переможцем конкурсу та єдиним організатором спотових торгів з продажу нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу видобутку державних компаній в червні 2014 року.
Українська універсальна біржа акредитована Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб щодо проведення незалежної оцінки майна неплатоспроможних банків та проведення аукціонів з його реалізації.
Разом з тим, Українська універсальна біржа уповноважена та має відповідні дозвільні документи щодо організації та проведення аукціонів
з реалізації державного та комунального майна, реалізації земельних
ділянок державної та комунальної власності та прав оренди на них,
військового списаного майна, необробленої деревни, а також майна,
що перебуває в податковій заставі, та майна підприємств-банкрутів.

БІРЖОВІ КОТИРУВАННЯ

РОЛЬ БІРЖІ НА РИНКУ

УУБ займає передові місця щодо об’ємів
реалізованої вугільної та сільськогосподарської продукції, необробленої деревини, нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу, природного газу та нафтопродуктів.
Протягом 2014 року на майданчику УУБ реалізовано:

Сільськогосподарської продукції на 3 608 676 000,00 грн.
Природного газу на 1 048 198 207,80 грн.
Скрапленого газу на 924 702 423,56 грн.
Вугільної продукції на 248 447 000,00 грн.
Необробленої деревини на 43 819 846,00 грн.
Інше на 86 266 579,13 грн.

Цінові показники УУБ використовуються контролюючими
органами з метою визначення трансфертних та звичайних цін.

РОЛЬ БІРЖІ НА РИНКУ

Станом на 01. 09. 2015 р. на майданчику УУБ реалізовано:

Сільськогосподарської продукції на 317 777 383,83 грн.
Природного газу на 3 443 904 481,41 грн.
Скрапленого газу на 414 641 979,62 грн.
Нафтопродуктів на 183 648 900,00 грн.
Нафти сирої на 5 750 632,90 грн.
Необробленої деревини на 89 819 846,70 грн.
Активи банку (ФГВФО) на 22 803 361,83 грн.
Інше на 306 845 985,07 грн.

Підписка на котирування

Календарь історії торгів

ПІДПИСКА НА КОТИРУВАННЯ.
КАЛЕНДАРЬ ІСТОРІЇ ТОРГІВ

Підписка на котирування
Процес підписки на розсилку не займає багато часу і простий у виконанні. У діалоговому вікні Вам буде запропоновано вибрати
категорію товарів, котирування яких Вас цікавлять.
Ви будете вчасно проінформовані про індекси цін на Українській Універсальній Біржі.

Календарь історії торгів
Якщо Вас цікавлять котирування на товари за конкретними датами
– скористайтесь Календарем котирувань Української Універсальної
Біржі.
Зайдіть на сторінку Біржових котирувань сайту Української Універсальної Біржі в меню «Секція» праворуч або центрального меню
Сторінки «Біржові котирування» виберіть товар, що Вас цікавить.
Після вибору товару відкриється нова сторінка. На сторінці відображаються котирування в графічному та табличному вигляді за певний період торгів.
У меню праворуч знаходиться інтерактивний Календар котирувань
УУБ. Виберіть цікаву для Вас дату, і на сторінці з’явиться графічна
і таблична інформація з цінами, товарами, обсягами, базисами поставки та різницею % за конкретною датою.
Пошук інформації за допомогою Календаря котирувань Української
Універсальної Біржі економить час і дуже простий у використанні.

Спеціалісти Біржі у зручний для Вас час
готові безкоштовно провести презентацію електронних систем
Біржа проводить безкоштовне навчання
роботі для можливості приймати участь
в учбових, а надалі і в реальних торгах,
продавати та купувати необхідні товари
та ресурси по вигідним цінам.
Учбові («імітаційні») торги — це повний
аналог реальних («бойових») електронних торгів, які дозволяють учасникам
отримати практичні навики роботи без
ризику втрати Ваших фінансових або товарних ресурсів та набуття будь-яких зобов’язань по завершенню торгів.

Електронна торгова система УУБ, що призначена
для торгівлі стандартизованими групами товарів

Електронний торговий майданчик УУБ,
що призначений для проведення закупівельних
процедур товарів, робіт та послуг, а також
для реалізації рухомого та нерухомого майна

ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ НА УУБ

Біржа має в своєму розпорядженні та успішно використовує електронний торговий
майданчик та електронну торгову систему.

Електронна торгова система (ЕТС) — сукупність програмного
забезпечення, баз даних і обчислювальних засобів, призначених
для проведення електронних біржових торгів та електронних аукціонів по різним товарним групам віддаленими користувачами в
реальному часі, використовуючи інтернет канали зв’язку.
ЕТС дозволяє дистанційно укладати угоди безпосередньо з власного офісу в будь-якій точці світу і забезпечує формування на основі попиту і пропозиції об’єктивні ринкові ціни на біржові товари.
Електронна торгова система була розроблена за участю провідних
біржових і ІТ-фахівців України.
При розробці ЕТС були враховані побажання учасників різних товарних ринків, а також внутрішній і міжнародний досвід в галузі
електронної біржової торгівлі.
Розробники ЕТС не зупиняються на досягнутому і постійно ведуть
роботу з удосконалення системи для ще більшої зручності у її користуванні.
Електронний торговий майданчик УУБ – розділ сайту біржі разом
із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення
та організаційних заходів, які використовуються для проведення
електронних конкурентних торгів. Цей електронний торговий
майданчик призначений для продажу нестандартизованого
товару підприємств-банкрутів, товару, що перебуває в податковій
заставі тощо.

Українська універсальна біржа, як партнер
СЕТАМ, надає можливість клієнтам приймати участь в електронних аукціонах щодо придбання арештованого майна за допомогою
електронного майданчика біржі.
Біржа є партнером проекту PROZORRO та пропонує постачальникам товарів, робіт та послуг
прийняти участь в публічних електронних державних закупівлях.
Мета проекту — прозоре і ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання
корупції завдяки громадському контролю та
розширенню кола постачальників.

НАШІ ПАРТНЕРИ

На сайті Української універсальної біржі працює розділ
«Біржа банківської застави» — це ефективний інструмент для процесу розповсюдження інформації про заставне майно, що реалізується, в мережі Інтернет, відкритий для всіх банків, банківських філій, відділень, а
також організацій, які здійснюють продаж заставного
майна від імені та/або за дорученням банків на території України.
Головна задача, яку ставить перед собою «Біржа банківської
застави» — сприяти реалізації заставного майна банків України.
«Біржа банківської застави» забезпечує продавцю заставного
майна налагодження контактів з потенційними покупцями.
До реалізації майна в системі «Біржа банківської застави»
допускаються тільки банки, філії банків, банківські відділення,
що зареєстровані в Україні.

«Біржа банківської
застави» —
це ефективний
інструмент
для швидкої
і ліквідної реалізації
заставного майна.

НЕЗАЛЕЖНА ТА ЕКСПЕРТНА
ГРОШОВА ОЦІНКА

Українська універсальна біржа надає послуги з незалежної та експертної грошової оцінки. Загальна кількість сертифікованих оцінювачів та судових експертів на УУБ складає 12 осіб, що дозволяє
проводити оцінку в різних напрямах:

Оцінка об’єктів у матеріальній формі;
Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об’єкти інтелектуальної власності;
Оцінка земельних ділянок;
Судова будівельно-технічна експертиза;
Технічне обстеження будівель та споруд.

Нас рекомендують:

Філії біржі функціонують в основних економічно розвинених
регіонах України: Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кременчук, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Харків, Херсон та ма-

ємо велику кількість представництв.
(Філії у містах Сімферополь, Керч, Донецьк та Луганськ тимчасо-

во не працюють).
З представниками біржі можна зв’язатися за координатами:
телефон контакт-центру: (044) 591-25-45

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф.413, тел. (044) 278-04-27;
м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37;
м. Кременчук, вул. Леніна, 10/7, тел. (05366) 2-42-94;
м. Суми, вул Петропавлівська, 86, оф. 65, тел. (0542) 655-428;
м. Харків, вул. Лермонтовська, 20 , тел. (057) 704-34-22 ;
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 15, оф. 38, тел. (056) 785-29-61;
м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 40, оф. 120, тел. (061) 220-02-26;
м. Херсон, вул. Горького, 13, оф.12, тел. (0552) 49-25-72;
м. Одеса, вул. Ясна, 12, оф. 7, тел. (048) 785-46-93
м. Львів, вул. Замарстинівська, 21, оф. 1, тел. (097) 28-97-873

