
Додаток № 1  

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для ідентифікації резидентів 

для участі в Біржових торгах  
на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

 

1 Копія належним чином 
зареєстрованого установчого 
документа (статуту/ засновницького 
договору / установчого акта / положення), 
завірена нотаріально або органом, що 
здійснив державну реєстрацію або 
керівником клієнта, при умові надання до 
Біржі оригіналу документу. Юридична 
особа, яка створена та/або діє на підставі 
модельного статуту, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, подає 
копію рішення про її створення або про 
провадження діяльності на підставі 
модельного статуту, підписаного усіма 
засновниками. 
 

Подається копія, 
завірена керівником 
та печаткою 
юридичної особи (за 
наявності) або 
нотаріально, та 
оригінал. 

2 Копія повного витягу з Єдиного 
державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 

 

 

3 Копія довідки про внесення юридичної 
особи до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ), якщо інформація про 
реєстрацію Клієнта в органах статистики 
відсутня у Виписці 
 

 

 Appendix № 1 

 

LIST OF DOCUMENTS 

to identify residents  

to participate in Exchange trading  

on the Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" 
 

1 A copy of the duly incorporated statutory 

document (Statute / Statute Agreement / 

Constituent Act / Regulations), certified by 

notary public or authority which conducted 

state registration or by the chief executive 

subject to the provision of exchange the 

original document. A legal entity, established 

and / or acting under the model statute 

adopted by the Cabinet of Ministers of 

Ukraine shall submit a copy of the decision 

on conducting commercial activity on the 

basis of a model statute, signed by all the 

founders. 

 

 

 

A copy certified by the 

chief and the seal of the 

legal entity or 

notarized, and original. 

2 A copy of the complete extract from the 

Unified State Register of Legal Entities, 

Individual Entrepreneurs and 

Community Groups 

 

 

3 A copy of the certificate from the Unified 

State Register of Enterprises and 

Organizations of Ukraine (EDRPOU) if 

this information is not included into extract 

from Unified State Register 

 

 

 



4 Копія Свідоцтва про право сплати 
єдиного податку (за наявності), видана 
ДПІ 

 

5 Копія Свідоцтва платника ПДВ (за 
наявності), видана ДПІ 

 

6  Копії документів, що підтверджують 
повноваження керівника 

7 Копії документів, що підтверджують 
повноваження особи, яка буде 
виконувати операції в системі 
електронних торгів 

 

8 Копія паспорту (або документу що його 
замінює) та довідки про присвоєння 
ідентифікаційного коду (в разі 
наявності) усіх фізичних осіб:  
- що мають право на підписання 
договорів, згідно Статуту;  
- що мають право виконувати операції в 
системі електронних торгів 

 

9 Заява на акредитацію встановленого 
зразка (заяву підписує керівник 
юридичної особи або інша уповноважена 
ним особа) 
 

Оригінал, 
підписаний 
керівником Клієнта 

10 Опитувальник (з обов’язковим 
заповненням всіх  пунктів, із зазначенням 
відомостей про контролерів юридичної 
особи та засновників (акціонерів) усіх 
рівнів) 

 

 

 

4 A copy of the Certificate of a single tax 

payment (if any) issued by tax authority 

 

 

5  A copy of the Certificate of VAT (if any) 

issued by tax authority 

 

6 Copies of documents confirming the 

authority of the chief execxutive 

7 Copies of documents confirming the 

authority of the person who will perform 

the operation in the electronic trading 

system 

 

8 A copy of the passport (or document which 

it replaces) and certificate of identification 

code (if available) of all individuals: - who 

has the right to sign contracts under the 

Charter; - who is authorized to perform 

operations in the system of electonic trading. 

 

 

 

 

9 Application for accreditation (statement 

signed by the chief executive or other 

authorized person) 

 

 

The original, signed by 

the client 

10 The questionnaire (on completion of all 

required points, indicating information about 

controllers legal persanality and founders 

(shareholders) at all levels 

 

 

 

 



11 Для оцінки фінансового стану 
юридичної особи (надається один із 
документів):  
 

1) копія фінансової звітності, що 
надавалась по закінченню останнього 
звітного періоду (року) у відповідні 
податкові органи - засвідчена підписом 
керівника (уповноваженої ним посадової 
особи) та печаткою юридичної особи:  
 Баланс (форма №1);  
 Звіт про фінансові результати (форма 
№2);  
 

2) фінансова звітність клієнта - 

юридичної особи, що опублікована в 
засобах масової інформації відповідно 
до вимог законодавства України;  
3) фінансова звітність клієнта та 
інформація щодо фінансового стану, що 
отримана із спеціалізованих веб-сайтів 
мережі Інтернет. 
У випадку, якщо клієнт тільки починає 
господарську діяльність і не звітував 
перед податковими органами, надається 
Лист клієнта, із вказівкою відповідної 
інформації. 

Подається копія, 
завірена керівником 
та печаткою (за 
наявності) 
юридичної особи або 
нотаріально, та 
оригінал. 

11 

 

To assess the financial state of the client 

one of the following documents shall be 

provided:  

1) copy of the financial statements 

provided at the end of the last reporting 

period (year) to the appropriate tax 

authorities - signed by the chief (authorized 

officer) and the sealed:  

• Balance sheet (form №1); 

• Profit Statement (form №2);  

2) financial statements of the client which 

is published in the media in accordance 

with the laws of Ukraine;  

3) the client's financial statements and 

information on financial status, obtained 

from specialized web sites on the Internet. 

If the client has only started economical 

activity and has not reported to tax authorities 

yet, the client provides letter with the 

appropriate information/ 

A copy certified by the 

chief and the seal of the 

legal entity or 

notarized, and original. 



У випадку відсутності в наданих документах інформації 
необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і 

заповнення анкети фінансового моніторингу 

(згідно вимог ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», клієнт повинен надати інші документи, що 

дозволять з`ясувати інформацію 

 

 

In the case of unavailability of information in the submitted 

documents required for identification and read of the customer 

document and filling in the form of financial monitoring  
(according to the requirements of Article 9 of the Law on prevention of 

legalization (laundering) of by illegal means financial terrorism and the 

financing of proliferation of weapons of mass destruction) client must 

provide other documents which allow to find out information 

 


