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Даний регламент є невід'ємною частиною Договору щодо організації та проведення
Біржових торгів
⎯ Договір щодо організації та проведення Біржових торгів – змішаний договір, що
укадається між Біржею та Учасниками Біржових торгів з метою урегулювання
відносин, що виникають в сфері організації та проведення Біржових торгів та який
складається з Правил біржової торгівлі, даного Регламенту, Заяви на акредитацію
та призначення брокера та інших документів, зокрема електронних, та в цілому
складає договір приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
⎯ Правила біржової торгівлі (або Правила) – Правила біржової торгівлі (зі змінами),
затверджені рішенням Біржового комітету, викладеному в Протоколі засідання
Біржового комітету № 2 від 26.05.2015 р.
⎯ Інші терміни застосовуються у значенні, вказаному в Правилах біржової торгівлі.
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ПРЕДМЕТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
Біржовий контракт, який укладається на умовах і в порядку, визначених цим
Регламентом, являє собою двосторонню угоду за стандартною (типовою) формою,
що засвідчує зобов'язання Продавця і Покупця укласти у строк та в порядку,
визначеними цим Регламентом договір купівлі-продажу у обcязі Товару і по ціні,
визначеній у Витязі з Реєстру укладених біржових контрактів, наданого Біржею за
результатами Біржових торгів. Умови договору купівлі-продажу Товару
визначаються в Додатку 1 до цього Регламенту, а ціна і обсяг Товару – у Витязі з
Реєстру укладених біржових контрактів.
Біржа приймає на себе зобов’язання організувати та провести Біржові торги у
вигляді безперервного двостороннього аукціону в період, зазначений на Офіційному
сайті Біржі.
Учасники біржових торгів, що уклали Біржові контракти зобов’язані сплатити Біржі
Комісійний збір в порядку та розмірі, визначених цим Регламентом.
Товар – сільськогосподарська продукція, перелік якої зазначений на Офіційному
сайті Біржі за формою, визначено в Додатку 2 до цього Регламенту. Біржа зазначає
інформацію про Товар на своєму Офіційному сайті на підставі документів про якість
Товару, наданих Продавцем (Продавцями). Товар розподіляється по Лотах згідно
інформації на Офіційному сайті Біржі за формою, визначено в Додатку 2 до цього
Регламенту

Базис поставки: зазначається Біржею на Офіційному сайті та в серії відповідного
лоту.
ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОПУСКУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ
1. Усі бажаючі Продавці і Покупці зобов’язані пройти акредитацію відповідно до Правил
біржової торгівлі.

2. Усі бажаючі Продавці повинні отримати допуск до біржових торгів на Біржі
відповідно до Правил, для чого додатково зобов’язані надати:
a. скан складського документа на Товар на електронну пошту Біржі;
b. довідку з балансу про наявність, обсяги та місцезнаходження Товару (оригінал);
c. до Біржі паспортні характеристики (сертифікат якості) Товару відповідної
класифікації (належним чином засвідчену копію).
3. Усі бажаючі Покупці повинні отримати допуск до біржових торгів на Біржі, для чого
додатково зобов’язані:
a. сплатити Гарантійний внесок у розмірі 10 % (десять відсотків) від суми
запланованого до купівлі Товару на поточний рахунок Біржі.
4. Біржа приймає рішення про допуск Учасника до торгів в порядку і строки,
передбачені Правилами, цим Регламентом та іншими Нормативними положеннями
Біржі.
5. Біржа допускає до торгів тільки тих Покупців і Продавців, які виконали вимоги
Правил біржової торгівлі та цього Регламенту шляхом автоматичного надання
можливості Продавцю і Покупцю подавати заявки на купівлю і заявки на продаж в
СЕТ.
1.

БІРЖОВІ ТОРГИ
Поданням заявки Учасник заявляє усім іншим Учасникам Біржових торгів, що він
зобов’язується купити або продати в залежності від направленості заявки Товар в
кількості, що зазначена в полі «Quantity» або «Кількість» в метричних тонах по ціні,
що розраховується наступним чином:
Ціна Товару з ПДВ (за Лот) = значення, вказане в полі Price – вартість
транспортування до м. Одеса, що розраховується відповідно до Тарифів на
перевезення, які розміщені на Офіційному сайті Біржі в розділі «Умови торгів
сільськогосподарською продукцією»
В полі «Кількість» зазначається кількість лотів, які Учасник погоджується купити
або продати в залежності від направленості заявки.
Розмір лоту Товару зазначається на Офіційному сайті Біржі по формі, визначеній в
Додатку № 2 до цього Регламенту.
Моментом укладення Біржового контракту між Продавцем і Покупцем є момент
акцепту заявок протилежної направленості відповідно до умов, що в них викладені.

2.

В СЕТ формується Регістр укладених біржових контрактів, на підставі якого Біржа
формує Реєстр укладених Біржових контрактів та надає Учасникам Витяг з Реєстру
укладених біржових контрактів:

Продавець

3.

Покупець

Тип договору
купівлі-продажу

Кількість
лотів

Ціна за
лот

Валюта

час

Номер Біржового
контракту

Номер
заявки

Біржа надає Продавцям і Покупцям, які уклали Біржовий(і) контракт(и), скан Витягу з
Реєстру укладених біржових контрактів протягом одного робочого дня з моменту
укладення Біржового(их) контракту(ів) Учасниками в СЕТ на електронну пошту,
вказану Учасником в заяві на акредитацію. Учасники та Біржа погодилися, що скан
витягу з Реєстру укладених біржових контрактів має силу оригіналу до моменту
обміну оригіналами в друкованому вигляді. Витяг з Реєстру укладених біржових
контрактів та його скан не можуть бути визнані недійсними тільки через їх
електронну форму. Електронне графічне зображення печатки Біржі та підпису

уповноваженої особи на скані Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів
вважається електронним підписом і печаткою Біржі.
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
1. Продавець зобов’язаний надіслати на електронну адресу Покупця та Біржі, зазначену у
Витязі з Реєстру укладених біржових контрактів, скан підписаного зі своєї сторони
типового договору купівлі-продажу Товару, викладеного в Додатку № 1 до цього
Регламенту та скан складського доркумента з належним чином оформленим
передавальним написом на ім’я Покупця протягом двох робочих днів з моменту
отримання від Біржі скану Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів.
2. Покупець зобов’язаний направити скан підписаного зі своєї Сторони договору купівліпродажу Товару, який він отримав від Продавця на свою електронну адресу, зазначену
ним в заяві на акредитацію, на електронну пошту Продавця та Біржі протягом двох
робочих днів з моменту отримання від Продавця скану підписаного Продавцем
договору купівлі-продажу Товару.
3. Біржа направляє скан підписаного зі своєї сторони договору купівлі-продажу Товару
на електронні адреси Продавця та Покупця.
4. Учасники та Біржа погодилися, що скан договору купівлі-продажу Товару має силу
оригіналу до моменту обміну оригіналами в друкованому вигляді. Договір купівліпродажу Товару та його скан не можуть бути визнані недійсними тільки через їх
електронну форму. Електронне графічне зображення печаток, Продавця, Покупця,
Біржі та підписів їх уповноважених осіб на скані договору купівлі-продажу Товару
вважається електронним підписом і печаткою Продавця, Покупця та Біржі відповідно.
5. Покупець зобов’язаний перерахувати забезпечення свого зобов’язання здійснити
100 % передоплати Товару у розмірі 100 % вартості Товару, зазначеного в Договорі
купівлі-продажу Товару, за вирахуванням суми гарантійного внеску, що залишився за
результатами торгів, на поточний рахунок Біржі в строк до трьох робочих днів з
моменту отримання Витягу з реєстру укладених біржових контрактів від Біржі.
6. Продавець зобов’язаний передати Покупцю: (1) Товар по кількості та якості, в строк
та на умовах, викладених в Договорі купівлі-продажу товару за формою, викладеною в
Додатку № 1 до цього Регламенту та підписаного Покупцем, Продавцем і Біржою,
(2) належним чином оформлений складський документ з належним чином
оформленим передавальним написом на ім’я Покупця в строк до двох робочих днів з
моменту отримання Витягу з реєстру укладених біржових контрактів від Біржі, якщо
Продавець отримав повідомлення Біржі про факт виконання Покупцем своїх
зобов’язань щодо внесення забезпечення.
7. Покупець зобов’язаний надіслати Біржі скан акту прийому-передачі Товару не
пізніше, ніж на наступний робочий день після дати, коли мала відбутися передача
Товару згідно з Договором купівлі-продажу Товару. Якщо Покупець не виконав це
зобов’язання та не надав обгрунтовані зауваження до кількості та якості Товару, то
Покупець, Продавець і Біржа вважають, що Покупець отримав Товар належної якості
та кількості та не має жодних претензій щодо Товару.
8. Біржа перераховує кошти, отримані від Покупця в якості забезпечення зобов’язання
Покупця здійснити 100 % оплату Товару у розмірі 100 % вартості Товару, зазначеного
в Договорі купівлі-продажу Товару, Продавцю в якості оплати за Товар після
отримання акту прийому-передачі Товару (скану Акту прийому-передачі Товару) або
спливу строку для надання акту прийому-передачі Товару Покупцем, якщо від
Покупця не надійшло обгрунтованих зауважень щодо кількості та якості Товару та в
Державному реєстрі складських документів на зерно міститься інформація, що
Продавець оформив складський документ на Покупця.
ОПЛАТА ПОСЛУГ БІРЖІ
1. Комісійний збір Біржі оплачується Учасниками за кожний укладений Біржовий
контракт.

Комісійний збір Біржі за укладення Біржового контракту з Покупця і з Продавця
складає 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотків) з ПДВ від ціни укладеного
Біржового контракту. Сума комісійного збору Біржі зазначається Біржею у Витязі з
Реєстру укладених біржових контрактів.
2. З Покупця комісійний збір Біржі утримується Біржею з гарантійного внеску Покупця
після укладення біржового контракту в СЕТ.
3. Продавець зобов’язаний сплатити комісійний збір Біржі, який вказаний у Витязі з
Реєстру укладених біржових контрактів протягом двох робочих днів з моменту
отримання Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів (скану Витягу з Реєстру
укладених біржових контрактів).
4. Якщо Продавець не здійснює оплату комісійного збору Біржі у зазначений вище строк,
то Біржа утримує комісійний збір Біржі шляхом вирахування комісійного збору Біржі з
суми оплати, яка надіслана Покупцем на рахунок Біржі та перераховує Продавцю суму
оплати за Товар, зменшену на суму комісійного збору Біржі, що вважається Сторонами
зарахуванням зустрічних вимог, на що Продавець надав свою згоду (показав
волевиявлення) шляхом подання заяви на акредитацію.
ПОРУШЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Випадком порушення зобов’язань є:
(1) Непідписання договору купівлі-продажу Товару
- Продавцем, що тягне за собою накладення на Продавця штрафу у розмірі 20
(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу Товару, який повинен
підписати Продавець на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів,
наданого Біржею. Продавець зобов’язується сплатити такий штраф на користь
Біржі протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав підписати договір
купівлі-продажу Товару;
- Покупцем, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20
(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу Товару, який повинен
підписати Покупець на підставі Витягу з Реєстру укладених біржових контрактів,
наданого Біржею. Покупець зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі
протягом наступного робочого дня з дати, коли він мав підписати договір купівліпродажу Товару. Біржа має право утримати такий штраф з Покупця шляхом
вирахування суми нарахованого штрафу з гарантійного внеску Покупця. В цьому
випадку Біржа не повертає Гарантійний внесок Покупця Покупцю, а перераховує
його Продавцю за вирахуванням комісійного збору Біржі в якості штрафу;
(2) Порушення зобов’язання Покупцем або Продавцем
- здійснити оплату Гарантійного внеску в розмірі, визначеному в цьому Регламенті,
що матиме наслідком недопуск Покупця або Продавця до Біржових торгів;
- підписати акт приймання-передачі наданих Біржою послуг в строк до 5 робочих
днів з дні направлення такого акту в сканованому вигляді засобами
телекомунікаційного зв’язку загального користування, тягне за собою накладення
на Покупця або Продавця відповідно штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від
суми договору купівлі-продажу Товару. Покупець або Продавець відповідно
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом наступного
робочого дня з дати, коли він мав здійснити оплату Товару. Біржа має право
утримати такий штраф з Покупця або Продавця відповідно шляхом вирахування
суми нарахованого штрафу з гарантійного внеску Покупця, якщо Покупець
своєчасно не надіслав підписаний зі своєї сторони акт прийому-передачі наданих
послуг; Біржа має право вирахувати суму такого штрафу з суми забезпечення
Покупця, яке підлягає перерахуванню Продавцю в якості оплати Товару відповідно
до договору купівлі-продажу Товару.
(3) Порушення зобов’язання Покупцем

- виконати п. 5 Розділу «Виконання зобов’язань і порядок розрахунків» цього
Регламенту, що тягне за собою накладення на Покупця штрафу у розмірі 20
(двадцяти) відсотків від суми договору купівлі-продажу Товару. Покупець
зобов’язується сплатити такий штраф на користь Біржі протягом наступного
робочого дня з дати, коли він мав здійснити оплату Товару. Біржа має право
утримати такий штраф з Покупця шляхом вирахування суми нарахованого штрафу
з гарантійного внеску Покупця. Біржа має право в односторонньому порядку
відмовитися від виконання своїх зобовязань за Договором купівлі-продажу Товару
та розірвати договір купівлі-продажу Товару в односторонньому порядку. В цьому
випадку Біржа не повертає Гарантійний внесок Покупця Покупцю, а перераховує
його Продавцю за вирахуванням комісійного збору Біржі;
(4) Порушення зобов’язання Продавцем:
- передати Покупцю Товар належної кількості та якості, що тягне за собою
накладення на Продавця штрафу у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від суми
договору купівлі-продажу Товару. Продавець зобов’язується сплатити такий штраф
на користь Біржі протягом наступного робочого дня з дати, коли він порушив свої
зобов’язання. Біржа має право в односторонньому порядку відмовитися від
виконання своїх зобовязань за Договором купівлі-продажу Товару та розірвати
договір в односторонньому порядку.

1.

2.

3.

4.

5.

РІЗНЕ
Склад послуг, умови та порядок їх надання, а також інші права та обов'язки сторін
цього Договору, пов'язані з проведенням Біржових торгів, встановлюються
Правилами, Правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми документами
Біржі, Договором про надання послуг з організації та проведення Біржових торгів.
Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в Правила, Правила
біржової торгівлі, правила торгів та інші внутрішні документи Біржі у
встановленому нею порядку.
Усі Клієнти, Учасники приєднуються до цього Регламенту шляхом підписання
заяви про акредитацію та реєстрацію брокера. Біржа публікує Регламент на своєму
Офіційному сайті та надає засвідчену копію Регламенту на вимогу Учасників, що
пройшли акредитацію.
Усі Клієнти Біржі мають право в односторонньому порядку розірвати Договір
щодо організації та проведення Біржових торгів до моменту укладення першого
Біржового контракту та при умові відсутності заявок на купівлю і заявок на продаж
в СЕТ, шляхом направлення письмового повідомлення Біржі про розірвання
Договору щодо організації та проведення Біржових торгів.
Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент за 2
(два) робочі дні до моменту набуття чинності такими змінами шляхом розміщення
Регламенту зі змінами на своєму Офіційному сайті. Учасник може відмовитися від
умов Регламенту зі змінами, якщо заявили про це письмово до моменту набуття
чинності Регламентом зі змінами. Учасник погоджується з новими умовами
Регламенту зі змінами, якщо не подав заяви про свою незгоду із запропонованими
новими умовами Регламенту зі змінами

6. РЕКВІЗИТИ БІРЖІ
Біржа:
Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»
04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
код ЄДРПОУ 31813611

МФО 300346

ПАТ "Альфа - банк" в г. Киеве
п/р 26503014421901
св. пл. ПДВ № 38273368
ІПН № 318136126565
Засоби зв’язку:
тел.: (044) 461-54-34
факс: (044) 461-54-21
e-mail: kaminsky@uice.com.ua
Виконавчий директор
______________ А.А. Камінский

Додаток 1
м. Київ

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № ___

__ / ______ 2015 року.

_________________________ «_____________________», надалі – «Покупець», в особі
____________ ______________, що діє на підставі __________, з однієї сторони, та
_____________________, яке є платником ____________________, в особі Директора
_________________, який діє на підставі ___________, (надалі – «Продавець») з іншого боку,
Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ», в особі Виконавчого
директора Камінського А.А., що діє на підставі Статуту (надалі – «Біржа»),
уклали даний Договір купівлі-продажу № _________ від __ _____ 2015 року (надалі –
«Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується поставити та передати у власність, а Покупець прийняти та оплатити
________(ДСТУ)_________ (надалі – „Товар”) на умовах, передбачених даним Договором.
1.2 Продавець гарантує, що Товар є його власністю і вільний від прав третіх осіб, зокрема не є
предметом застави (в тому числі податкової), не знаходиться під арештом, не є спільною власністю
і т.п.
1.3. Продавець заявляє та гарантує, що, вказана вище оподатковувана операція продажу підлягає
нарахуванню ПДВ у відповідності до п.15. підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України.
2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
2.1. Кількість Товару складає: ___,000 (_______) метричних тонн (± 5%).
2.2. Якість Товару, що постачається, повинна мати наступні показники.
____________

Товар зі ступенем зараженості комахами вище першого ступеня не допускається. Всі інші
показники - згідно ДСТУ ________.

3. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
3.1. Ціна Товару без ПДВ складає: _________ грн. (_________________________) за одну метричну
тону, ПДВ = ___________ грн. (_____________________), ціна Товару з ПДВ складає __________
грн. (_____________________) , згідно п.15. підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу України.
3.2.
Вартість
Договору
без
ПДВ
складає
_________________
грн.
(_______________________________)
(±
5%),
ПДВ
–
______________
грн.
(______________________________) (± 5%). Загальна вартість Договору складає ________________
грн. (____________________________) (± 5%).
4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
4.1. Продавець здійснює поставку Товару у повному обсязі, визначеному в п. 2.1. цього Договору,
на умовах EXW _______, згідно ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року, – ТОВ «_____________»,
_____________________; Місцезнаходження зерносховища: ______________________ (надалі –
«зерно-склад»).
Термін поставки – до 5 (п‘яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору.
4.2. Поставка Товару підтверджується оригіналами наступних документів:
 видаткової накладної на партію Товару, виписаної Продавцем на адресу Покупця.
4.3. Датою поставки Товару вважається дата виписки видаткової накладної на партію Товару.
4.4. Продавець зобов’язується оформити передавальний напис на відповідному(их) подвійному(их)
складському(их) свідоцтву(ах) належним чином або передати складський документ Покупцю,
оформлений належним чином. Якщо Покупець не може реалізувати свої права за подвійним(и)
складським(и) свідоцтвами(ом) або іншим складським документом через неналежне їх оформлення,
то Продавець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 100 % (ста відсотків) від вартості Товару в
строк 5 (п’ять) днів з моменту отримання Повідомлення Покупця про неможливість реалізації прав

за подвійним(и) складським(и) свідоцтвом(ами) або складським документом на електронну пошту
Продавця, зазачену в Заяві на акредитацію на Біржі.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Покупець зобов’язаний передати Біржі забезпечення у розмірі 100% вартості Товару, шляхом
перерахування коштів на банківський рахунок Біржі за вирахуванням перерахованої раніше суми
гарантійного внеску у відповідності до реквізитів, зазначених у цьому Договорі, в строк до 2 (двох)
робочих днів після надання Біржею Витягу з Реєстру укладених Біржових контрактів в
електронному вигляді на електронну пошту Покупця і Продавця засобами телекомунікаційного
зв’язку загального користування. Такий електронний Витяг з реєстру укладених біржових
контрактів вважається оригіналом в письмовій формі до моменту отримання Покупцем і Продавцем
Витягу з реєстру укладених біржових контрактів в друкованому вигляді.
5.2. Біржа зобов’язана перерахувати гарантійний внесок і забезпечення Покупця Продавцю після:
(1) отримання повідомлення Покупця про належне відвантаження товару належної якості
Продавцем та (2) сплати комісійних зборів Біржі Покупцем і Продавцем.
Якщо Покупець не здійснює оплату згідно п. 5.1. цього Договору, то Біржа перераховує Продавцю
суму гарантійного внеску та забезпечення Покупця Продавцю в якості штрафу, за вирахуванням
комісійного збору Біржі.
5.3. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.
5.4. Продавець зобов’язаний надати Покупцю податкову накладну, у електронному вигляді,
складену у відповідності з вимогами ст. 201 Податкового Кодексу України, а також копію квитанції
про внесення такої податкової накладної до Єдиного реєстру податкових накладних, у разі якщо з
урахуванням пункту 11 Підрозділу ХХ Податкового Кодексу України така вимога
розповсюджується щодо суми податку на додану вартість, яка зазначається в податковій накладній.
5.5. У разі відмови з боку Продавця Товару надати податкову накладну або в разі порушення ним
порядку її заповнення та порядку реєстрації податкової накладної до Єдиного реєстру податкових
накладних, Продавець зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від Вартості цього
Договору з ПДВ. Штраф сплачується Продавцем незалежно від наявності збитків протягом 2 (двох)
робочих днів з моменту пред`явлення письмової вимоги Продавцю.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У випадку, якщо Покупець здійснить оплату пізніше строків, передбачених п. 5.1 Розділу 5
„Порядок розрахунків” даного Договору, Покупець, на вимогу Продавця, сплачує Продавцю пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату такого прострочення, від несплаченої суми
за кожний день прострочення.
6.2. Сторони, керуючись положеннями частини шостої статті 232 Господарського кодексу України,
погодили, що нарахування пені за порушення зобов'язань за цим Договором здійснюється
незалежно від закінчення шестимісячного строку та припиняється в момент фактичного виконання
зобов'язання, за порушення кого відбулось нарахування пені.
6.3. У випадку, якщо Продавець здійснить поставку Товару пізніше, ніж передбачено п. 4. даного
Договору, Продавець сплачує Покупцю неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від
суми непоставленого Товару за кожний день прострочення.
6.4. За непостачання Товару за дійсним Договором Продавець зобов’язується сплатити Покупцеві
штраф у розмірі 100% від суми непоставленого Товару протягом одного банківського дня з моменту
кінцевого терміну постачання.
6.5. Покупець має право відмовитися від приймання Товару та розірвати договір в односторонньому
порядку у випадку, якщо якість Товару не відповідає вимогам, зазначеним в п. 2.2 даного Договору,
та/або якщо поставку Товару здійснено пізніше термінів, зазначених в п. 4.1 даного Договору та
вимагати повернення попередньо перерахованих коштів на рахунок Покупця на протязі протягом 2
(двох) банківських днів з моменту пред`явлення письмової вимоги Продавцю.
6.6. У випадку порушення Продавцем гарантій, передбачених п.1.2. та п.1.3 даного Договору, а
саме, що Продавець не є сільськогосподарським підприємством – виробником, а також в разі
виявлення, що Товар є предметом застави, в тому числі, податкової, Продавець зобов’язується
повернути Покупцю всю суму сплаченого ПДВ та відшкодувати Покупцю збитки, понесені
Покупцем, в повному обсязі, а також сплатити Покупцю штраф в розмірі (30)% від вартості такого
Товару. Штраф сплачується Продавцем незалежно від наявності збитків.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов‘язань за даним Договором у випадку, якщо невиконання було наслідком дії обставин
непереборної сили, за які одна або інша Сторона не несуть відповідальності.
7.2. Сторона, для якої невиконання зобов‘язань за даним Договором стало неможливим внаслідок
настання обставин непереборної сили, зобов‘язана негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних
днів після початку їх дії, письмово повідомити другу Сторону про початок, можливий строк дій
таких обставин. Зазначені обставини повинні бути документально підтверджені компетентним
органом у відповідності до діючого законодавства України. При несвоєчасному повідомленні
Сторона втрачає право посилання на обставини непереборної сили.
7.3. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше ніж 30 (тридцять)
календарних днів, кожна із Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання
зобов‘язань за даним Договором.
7.4. Факт настання форс-мажорних обставин та строк їхньої дії має бути підтверджений Торговопромисловою палатою України.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути за даним Договором або у зв‘язку з ним,
будуть розглядатися в Господарських судах України у відповідності до діючого законодавства
України.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту виписки видаткової накладної на
партію Товару.
9.2. Договір вступає в силу від дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов‘язань, що випливають з даного Договору.
9.3. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору дійсні лише у випадку, якщо вони зроблені в
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.4. Копії даного Договору, що підписані за допомогою засобів факсимільного зв‘язку мають
юридичну силу оригіналу до моменту отримання оригіналів Договору та приймаються Сторонами
до виконання.
9.5. Покупець має статус платник податку на прибуток на загальних підставах.
9.6. Продавець має статус платника єдиного сільськогосподарського податку 4-ї групи.
9.7. Даний Договір укладено українською мовою в 2-х (двох) примірниках (по одному для кожної
Сторони), що мають однакову юридичну силу та замінює будь-які попередні домовленості Сторін.
9.8. Укладанням цього Договору Сторони надають одна одній згоду та право на включення даних
(персональних та/або ідентифікуючих) протилежної Сторони до баз даних (в тому числі
електронних), що використовуються для обробки, зберігання, використання (реєстрації,
накопичення і т.п.) даних, у зв’язку з діяльністю Сторони, що отримує такі дані, в тому числі, але не
обмежуючись, до баз даних, що необхідні для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової,
податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та
ведуться згідно з стандартами, які використовуються Стороною, що отримала дані. Сторони
підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікуючі) Сторони,
які стають відомі іншій Стороні в ході виконання цього Договору, можуть бути включені,
зберігатись, оброблюватись (використовуватись і т.п.) в базах даних (в тому числі електронних) як в
ході виконання цього Договору, так і після закінчення його дії. Дані Сторони цього Договору, що
занесені іншою Стороною до власних баз даних, не можуть бути використані останньою з метою
або за призначенням, що не відповідають умовам цього Договору або вимогам чинного
законодавства.

10. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
____________

ПРОДАВЕЦЬ:
_________________

БІРЖА
Універсальна товарна біржа
«Контрактовий дім УМВБ»
04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
код ЄДРПОУ 31813611
МФО 300346
ПАТ "Альфа - банк" в м. Києві
п/р 26503014421901
св. пл. ПДВ № 38273368
ІПН № 318136126565
Засоби зв’язку:
тел.: (044) 461-54-34
факс: (044) 461-54-21
e-mail: kaminsky@uice.com.ua
Виконавчий директор
______________ А.А. Камінский

Додаток № 2 до

Регламенту № 1торгів дизельним паливом
Умови торгів сільськогосподарською продукцією
Товар
Характеристики товару

Кількість товару в 1 (одному) лоті
Період проведення Торгів
Назва лоту в СЕТ
Ціна Товару з ПДВ (за Лот)
Базис поставки

згідно паспортів якості, наданих продавцями (Біржа
вносить дані після подачі документів від першого
продавця)
__________________________
_____________________________

значення, вказане в полі Price – вартість
транспортування до ______, що розраховується
відповідно до Тарифів на перевезення

*Публікується Біржею на Офіційному сайті не менш ніж за 2 (два) робочі дні до набуття чинності
новими Умовами торгів дизельним паливом

Примірник Регламенту отримав
«___» ______________ 20___р.
Умови Регламенту мені зрозумілі, та виражаю згоду на приєднання до Регламенту в
рамках Договору про організацію та проведення біржових торгів
________________ Представник ________
на підставі__________

