
 

 

ДОГОВІР № ________ 

на виконання функцій Голови Біржової ради  
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 

 

м. Київ «__» __________ 20__ р. 

 

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська » (надалі - Біржа), 
юридична особа, що належним чином створена та здійснює діяльність відповідно до 
законодавства України і знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1, в 
особі ________________________________________, який діє на підставі Рішення чергових 
Загальних зборів акціонерів (Протоколу № __ від «__» _______ 20__ року), з однієї сторони, та 

________________________________________, надалі іменований «Голова Біржової 
ради», зареєстрований за адресою: м. Київ,______________________________________, з другої 
сторони, надалі разом іменовані як «Сторони», а кожне окремо як «Сторона», уклали цей 
цивільно-правовий Договір (надалі - «Договір») про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є строкове безоплатне виконання функцій Голови 
Біржової ради ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – Біржова рада). 

1.2. Строк виконання функцій Голови Біржової ради - три роки з дати прийняття рішення 
Біржової ради про обрання Голови Біржової ради, але в будь-якому випадку не більше трьох років 
з дати прийняття рішення про обрання Члена Біржової ради. 

Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений чинним 
законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення 
повноважень Голови Біржової ради, повноваження Голови Біржової ради продовжуються до дати 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень 
Голови Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених Статутом Біржі та чинним 
законодавством України. 

1.3. Строк виконання функцій Голови Біржової ради може бути зменшений на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі пункту 6.4. Положення про Біржову раду 

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (надалі - Положення про Біржову раду). 
1.4. На правовідносини Сторін за цим Договором не поширюється дія будь-яких 

нормативно-правових актів про працю. 
 

2. Порядок виконання Договору 

2.1. Виконання функцій Голови Біржової ради здійснюється на умовах, встановлених цим 
Договором, Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів Біржі та у відповідності до чинного законодавства, що регулює діяльність 
акціонерного товариства. 

 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Біржа зобов'язується забезпечити всі умови необхідні для виконання функцій Голови 

Біржової ради, надавати документи та інформацію, яка може бути обґрунтовано необхідна для 
належного виконання зазначених функцій. 

3.2. Голова Біржової ради зобов'язується та погоджується виконувати свої функції 
відповідно до Статуту Біржі, Положення про Біржову раду, рішень Загальних зборів акціонерів 
Біржі та чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства. 

 

4. Комерційна таємниця 

4.1. Протягом строку дії цього Договору та після його припинення Голова Біржової ради 
зобов'язується, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України: 



 

 

 не розголошувати та не передавати іншим особам жодної інформації, яка є 
конфіденційною інформацією чи становить комерційну таємницю, і яку він отримав у зв'язку з 
виконанням функцій Голови Біржової ради; 

 не використовувати і не намагатися використовувати конфіденційну інформацію 
та комерційну таємницю у власних інтересах або іншим способом, що заподіює або може 
заподіяти Біржі чи її діяльності збитки або шкоду. 

 

5. Строк дії Договору 

5.1. Договір є укладеним з дати його підписання Сторонами та діє протягом трьох років з 
дати прийняття рішення про обрання Голови Біржової ради, але в будь-якому випадку не більше 
трьох років з дати прийняття рішення про обрання Члена Біржової ради, з урахуванням п. 5.2. 
Положення про Біржову раду. 

5.2. Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений чинним 
законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення 
повноважень Голови Біржової ради, повноваження Голови Біржової ради продовжуються до дати 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень 
Голови Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених Статутом Біржі та чинним 
законодавством України. 

5.3. Договір може бути розірваний достроково у випадку припинення повноважень Голови 
Біржової ради. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної Угоди про припинення Договору. 

 

6. Заключні положення 

6.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі 
питання, не врегульовані цим Договором, регулюються Статутом Біржі, Положенням про 
Біржову раду та чинним законодавством, що регулює діяльність акціонерного товариства. 

6.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору виконуються в письмовій формі 
шляхом укладення угоди між Сторонами. 

6.3. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну 

силу. 
 

7. Підписи та реквізити Сторін 

 

Біржа Голова Біржової ради 

ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» 

Адреса:  
Паспорт: 

Адреса: поштовий індекс 04070, 
м. Київ, вул. Межигірська, 1 

Ідентифікаційний номер: 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

22877057 

 

Тел.: 

Тел.: (044) 461-54-30 

 

 

  

________________ (___________) _____________________ (_______________) 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВІР № ________ 

на виконання функцій Члена Біржової ради  
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 

 

м. Київ «__» __________ 20__ р. 

 

Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» 
(надалі - Біржа), юридична особа, що належним чином створена та здійснює діяльність 
відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. 
Межигірська, 1, в особі ________________________________________, який діє на підставі 
Рішення чергових Загальних зборів акціонерів (Протоколу № __ від «__» _______ 20__ року), з 
однієї сторони, та 

________________________________________, надалі іменований «Член Біржової ради», 
зареєстрований за адресою: м. Київ,______________________________________, з другої 
сторони, надалі разом іменовані як «Сторони», а кожне окремо як «Сторона», уклали цей 
цивільно-правовий Договір (надалі - «Договір») про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом цього Договору є строкове безоплатне виконання функцій Члена Біржової 
ради ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі – Біржова рада). 

1.2. Строк виконання функцій Члена Біржової ради – три роки з дати прийняття рішення 
про обрання Члена Біржової ради. 

Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений чинним 
законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення 
повноважень члена Біржової ради, повноваження члена Біржової ради продовжуються до дати 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень 
члена Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених Статутом Біржі та чинним 
законодавством України. 

1.3. Строк виконання функцій Члена Біржової ради може бути зменшений на підставі 
рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі пункту 6.4. Положення про Біржову раду 
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (надалі - Положення про Біржову раду). 

1.4. На правовідносини Сторін за цим Договором не поширюється дія будь-яких 
нормативно-правових актів про працю. 

 

2. Порядок виконання Договору 

2.1. Виконання функцій Члена Біржової ради здійснюється на умовах, встановлених цим 
договором, Статутом Біржі, Положенням про Біржову раду, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів Біржі та у відповідності до чинного законодавства, що регулює діяльність 
акціонерного товариства. 

 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Біржа зобов'язується забезпечити всі умови необхідні для виконання функцій Члена 
Біржової ради, надавати документи та інформацію, яка може бути обґрунтовано необхідна для 
належного виконання зазначених функцій. 

3.2.Член Біржової ради зобов'язується та погоджується виконувати свої функції 
відповідно до Статуту Біржі, Положення про Біржову раду, рішень Загальних зборів акціонерів 
Біржі та чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерного товариства. 

 

4. Комерційна таємниця 

4.1. Протягом строку дії цього Договору та після його припинення Голова Біржової ради 
зобов'язується, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України: 



 

 

 не розголошувати та не передавати іншим особам жодної інформації, яка є 
конфіденційною інформацією чи становить комерційну таємницю, і яку він отримав у зв'язку з 
виконанням функцій Голови Біржової ради; 

 не використовувати і не намагатися використовувати конфіденційну інформацію 
та комерційну таємницю у власних інтересах або іншим способом, що заподіює або може 
заподіяти Біржі чи її діяльності збитки або шкоду. 

 

5. Строк дії Договору 

5.1. Договір є укладеним з дати його підписання Сторонами та діє протягом трьох років з 
дати прийняття рішення про обрання члена Біржової ради, з урахуванням п. 5.2. Положення про 
Біржову раду. 

5.2. Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк, встановлений чинним 
законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення 
повноважень члена Біржової ради, повноваження члена Біржової ради продовжуються до дати 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень 
члена Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених Статутом Біржі та чинним 
законодавством України. 

5.3. Договір може бути розірваний достроково у випадку припинення повноважень Члена 
Біржової ради. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної Угоди про припинення Договору. 

 

6. Заключні положення 

6.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі 
питання, не врегульовані цим Договором, регулюються Статутом Біржі, Положенням про 
Біржову раду та чинним законодавством, що регулює діяльність акціонерного товариства. 

6.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору виконуються в письмовій формі 
шляхом укладення угоди між Сторонами. 

6.3. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну 
силу.  

 

7. Підписи та реквізити Сторін 

 

Біржа Член Біржової ради 

ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» 

Адреса:  
Паспорт: 

Адреса: поштовий індекс 04070, 
м. Київ, вул. Межигірська, 1 

Ідентифікаційний номер: 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

22877057 

Тел.: 

Тел.: (044) 461-54-30 

 

 

  

________________ (___________) _____________________ (_______________) 

 


