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Регламент організації та проведення 

електронних біржових аукціонів 

з продажу нафтопродуктів  
в режимі торгівлі диференціалами  

на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» 

 

1. Загальні положення. 
 

1.1. Терміни, що вживаються в цьому 
Регламенті, мають такі значення: 
 

Аукціон – комерційний електронний 

біржовий аукціон з продажу нафтопродуктів, що 
проводиться в системі електронних торгів УТБ 
«Контрактовий дім УМВБ». 
 

Аукціонний бюлетень – документ, що 
містить інформацію про місце, дату і час 
проведення Аукціону, кількість та розмір лотів, 
загальний обсяг нафтопродуктів, початковий 
рівень ціни лота (стартову ціну або 
премію/дисконт), базисні умови поставки, та 
публікується на сайті Біржі. 
 

Біржа – Універсальна товарна біржа 
«Контрактовий дім УМВБ» (далі – УТБ 
«Контрактовий дім УМВБ», Біржа). 
 

Біржовий контракт (Контракт) – 

попередній договір купівлі-продажу, 
зареєстрований Біржею при одночасному 
прийнятті Учасниками Аукціону прав та обов’язків 
по майбутній купівлі-продажу нафтопродуктів, що 
виникають при співпадінні умов зареєстрованих в 
СЕТ заявок на купівлю з заявками на продаж цих 
Учасників Аукціону. 

 

Брокер – уповноважена особа Члена Біржі 
на укладення контрактів в СЕТ. 

Approved: 

Director of Operations 

Universal Commodity Exchange  

"House of Contracts UICE"  

___________________ V.I. Lunkova 

 

 

Agreed: 

Deputy Chairman of the Commercial Affairs 

  PJSC "Ukrtatnafta" 

 

 

 

________________________ A.I. Pinchuk 

 

 

 

Rules of organization and holding 

electronic Exchange auctions 

Sales of petroleum products  

mode differentials trade 

in Universal Commodity Exchange  

"House of Contracts UICE" 

 

1. General. 

 

1.1. Terms are used in this Regulation have the 

following meanings: 

 

Auction - commercial electronic exchange 

auction of petroleum, held in the electronic trading 

Universal Commodity Exchange “House of Contracts 

UICE”. 

 

Auction bulletin - a document containing 

information on the location, date and time of the 

Auction, the number and size of lots, the total volume 

of petroleum products, entry-level price of the lot 

(starting price or premium / discount), basic 

conditions of supply and published on the website of 

the Exchange. 

 

Exchange - Universal Commodity Exchange 

"House of Contracts UICE" (hereinafter – UTB 

"House of Contracts UICE", Exchange). 

 

Exchange contract (Contract) - preliminary 

sale agreement, registered while making the 

Exchange bidders rights and responsibilities for the 

future sale of petroleum products arising during a 

match in terms of registered applications for ETS 

purchase of applications for the sale of these bidders. 

 

 

Broker - Agent to Member of the Exchange to 

conclude contracts in the ETS. 
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Дисконт - величина, виражена в грошовій 
формі, яка має від'ємне значення. 

 

Клієнт – особа, що бажає скористатися 
послугами Біржі з організації та проведення 
Аукціонів. 

 

Крок ціни - величина, на яку змінюється 
(зменшується/збільшується) ціна або 
премія/дисконт під час проведення Аукціону. 
 

Основний договір – договір купівлі- 
продажу, який зобов’язуються укласти/підписати 
Учасники (Продавець і Покупець) Аукціону при 
співпадінні умов зареєстрованих в СЕТ заявок на 
купівлю з заявками на продаж нафтопродуктів цих 
Учасників торгів при проведенні Аукціону. 

 

Офіційний веб-сайт Біржі - 

www.uicegroup.com. 

 

Покупець – Учасник, що виступає в якості 
Покупця за укладеним ним Контрактом та 

відповідає вимогам, визначеним у цьому 

Регламенті. 
 

Попередня ціна – ціна, яка розраховується 
з урахуванням диференціалу, сформованого за 
результатами Аукціону та надається Подавцем 
Біржі в день проведення Аукціону (не пізніше 17-

00 дня проведення Аукціону). Попередня ціна 
розраховується за формулою вказаною Продавцем 
в пропозиції з продажу нафтопродуктів (Додаток 
№ 6 до Регламенту). 

 

Постійний Член Біржі – Клієнт, що 
придбав частку статутного капіталу Біржі (пай) в 
порядку, передбаченому Статутом Біржі і отримав 
у власність право участі в біржових торгах. 

 

 

 

Премія - величина, виражена в грошовій 
формі, яка має додатне значення. 

 

Продавець – Учасник, що виступає в якості 
Продавця за укладеним ним Контрактом та 

відповідає вимогам, визначеним у цьому 

Регламенті. 
 

Робочий день - день тижня з понеділка по 
п'ятницю без урахування святкових і неробочих 
днів згідно з чинним законодавством України. У 
разі перенесення будь-якою зі Сторін вказаного 
дня на вихідні дні (субота, неділя) відповідно до 
актів органів державної влади або місцевого 

Discount - size, expressed in monetary terms, 

which is negative. 

 

Client - a person who wants to take advantage 

of the Exchange organization and the auction. 

 

 

Prices step - the amount by which changes 

(decreases / increases) the price or premium / 

discount during the auction. 

 

The main contract - a contract of sale, which 

is obliged to conclude / sign Participants (seller and 

buyer) at auction conditions coincidence registered in 

ETS purchase requisitions on applications for the sale 

of petroleum bidders at the auction. 

 

 

The official website of the Exchange - 

www.uicegroup.com. 

 

Buyer – Participant, non-resident of Ukraine, 

which acting as the Buyer for the Contract 

conclusion and meets the requirements defined in this 

Regulation. 

 

Preliminary price - the price, which is 

calculated taking into account the differentiation, 

formed on the results of the Auction and provided by 

the Exchange User on the day of the auction (no later 

than 17-00 of the day of the Auction). The previous 

price is calculated according to the formula specified 

by the Seller in the proposal for the sale of petroleum 

products (Appendix No. 6 to the Regulation). 

 

Permanent Member of the Exchange - 

Customers who purchased a share of the authorized 

capital of the Exchange (share) in the manner 

prescribed by the Charter of the Exchange and 

received the ownership right to participate in the 

exchange auctions. 

 

The award - the value, expressed in monetary 

terms, which has a positive value.  

 

Seller - Participant which acting as the Seller 

for the Contract conclusion and meets the 

requirements defined in this Regulation. 

 

 

Business Day - the day of the week, Monday 

through Friday, excluding holidays and non-working 

days under the current legislation of Ukraine. If the 

transfer of any of the parties on a given day weekend 

(Saturday and Sunday) in accordance with the acts of 

state authorities or local governments, such day is not 

http://www.uicegroup.com/
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самоврядування, такий день не вважається 
робочим. 

Система електронних торгів УТБ 
«Контрактовий дім УМВБ» (далі - СЕТ) - 

сукупність обчислювальних засобів, програмного 
забезпечення, баз даних, телекомунікаційних 
засобів та іншого обладнання, що забезпечують 
можливість укладання Контрактів, підтримання, 
зберігання, обробки та розкриття інформації, 
необхідної для укладання Контрактів в процесі 
участі в Аукціоні на робочих місцях, розташованих 
в торговому залі Біржі або в офісах Учасників. 

 

Тимчасовий Член Біржі – Клієнт, що 
уклав Договір оренди брокерського місця, і 
отримав у користування право участі в біржових 
торгах. 

 

Учасник Аукціону – Клієнт, який пройшов 

акредитацію відповідно до цього Регламенту та 
отримав допуск до участі в Аукціоні в якості 
Покупця або Продавця. 
 

Інші терміни та поняття, що вживаються у 
цьому Регламенті, використовуються відповідно до 
Правил біржової торгівлі та чинного законодавства 
України. 
 

1.2. Цей Регламент розроблений відповідно 
до чинного законодавства України. Цей Регламент 
визначає порядок організації та проведення 
електронних біржових аукціонів з продажу 
нафтопродуктів у відповідності до Закону України 
"Про товарну біржу", Господарського кодексу 
України, Правил біржової торгівлі, інших 
нормативних положень Біржі. 
 

1.3. Предметом Аукціону можуть бути всі 
види нафтопродуктів, в тому числі, але не 
виключно: бензини автомобільні; палива; мастила; 
сировина для виробництва нафтових в'язких 
дорожніх бітумів; петролатум; гач дистилятів; 
екстракт нафтовий; гази вуглеводневі зріджені 
паливні для комунально-побутового споживання; 
фракція нормального бутану; фракція бутан-

бутиленова; сірка технічна газова комова; 
розчинники нафтові; бензол нафтовий; толуол 
нафтовий; сольвент нафтовий; рафінат бензольного 
риформінгу; бітуми нафтові; нафтопродукти 
відпрацьовані групи СНО; суміш бітуму, гудрону, 
коксу; шлам нафтовий та інш. (далі - 

нафтопродукти), якщо інше не передбачено 

чинним законодавством України. 
 

1.4. Усі додатки до цього Регламенту є його 
невід’ємною частиною. 

considered work. 

 

Electronic trading Universal Commodity 

Exchange "The Contract house UICE" 

(hereinafter - ETS) - a set of computational tools, 

software, databases, telecommunications and other 

equipment, enabling contracting, maintenance, 

storage, processing and disclosure of information 

required to contract during the auction at the 

workplace located in the Exchange trading floor or 

the offices of Members. 

 

 

Temporary Member of the Exchange - 

Client that signed lease brokerage place, and get in 

the use right to participate in the exchange auctions. 

 

 

Bidders - Customers who passed accreditation 

under this Regulation and gained admission to the 

auction as a Buyer or Seller. 

 

 

Other terms and concepts used in this 

Regulation are used in accordance with the Rules of 

exchange trading and laws of Ukraine. 

 

 

1.2. This Regulation is designed in accordance 

with the laws of Ukraine. This Regulation defines the 

organization and the electronic exchange auctions for 

the sale of petroleum products in accordance with the 

Law of Ukraine "On the Commodity Exchange" 

Economic Code of Ukraine, the Rules of trading and 

other regulations of the Exchange. 

 

 

1.3. The subject of the auction can be all kinds 

of petroleum products, including, but not limited to: 

gasoline for automobiles; fuel; lubricants; raw 

material for production of petroleum viscous 

bitumen; petrolatum; hach distillates; extract oil; fuel, 

liquefied hydrocarbon gases for communal 

consumption; fraction of normal butane; butylenova-

butane fraction; Technical Lump sulfur gas; 

petroleum solvents; benzene oil; toluene oil; solvent 

oil; benzene reformer raffinate; bitumen; petroleum 

products worked CHO group; mixture of bitumen, 

tar, coke; oil sludge and others. (hereinafter - 

petroleum), unless otherwise provided by laws of 

Ukraine. 

 

 

 

1.4. All applications to this Regulation is an 

integral part. 
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2. Порядок проходження акредитації.  
Для проходження акредитації та отримання 

статусу Учасника, Клієнт зобов’язаний надати 
Біржі пакет документів для акредитації згідно з п. 
2.1 цього Регламенту. 

 

2.1. Документи, що надаються для 
акредитації: 

1) документи для ідентифікації (Додаток № 
1 до Регламенту);  

2) заява на акредитацію та реєстрацію 
Брокера (Додаток № 2 до Регламенту);  

 

3) документ, що підтверджує повноваження 
особи або осіб, які будуть виконувати операції в 
СЕТ зокрема, але не виключно укладення 
Біржових контрактів від імені Учасника (далі - 

Уповноважений представник), із зазначенням 
паспортних даних такої особи або таких осіб, місця 
проживання. Цей документ повинен бути наданий 
в письмовій формі із підписом керівника Клієнта 

або іншої особи, яка має повноваження 
підписувати відповідні документи та засвідчений 

печаткою підприємства (за наявності). Біржа 
залишає за собою право перевіряти коректність 
оформлення цього документу та достатність 
повноважень Уповноважених осіб (Додаток № 3 до 
Регламенту). 

4) підписаний зі своєї сторони Договір 
оренди брокерського місця, якщо інше не 
погоджено Біржею та учасниками (Додаток № 4 до 
Регламенту). 
 

2.2. Порядок розгляду Біржею документів 
для акредитації: 

Біржа розглядає документи протягом 3 
(трьох) днів з дати отримання повного пакету 
документів, передбаченого п. 2.1. цього 
Регламенту та приймає рішення про акредитацію 
Клієнта та надання йому статусу Учасника або про 
відмову в акредитації Клієнта. 

Біржа відмовляє Клієнту в акредитації у 
разі: 

• надання неповного пакету документів; 
• надання недостовірних відомостей. 
Про прийняте рішення Біржа повідомляє 

Клієнта шляхом направлення письмового 
повідомлення про акредитацію або відмову в 
акредитації.  

 

2.3. Письмовим повідомленням про рішення 
Біржі вважається повідомлення, направлене 
Біржею Клієнту засобами телекомунікаційного 
зв’язку на електронну адресу Клієнта, вказану в 
Заявці на акредитацію та реєстрацію Брокера. 

 

2. The order of the accreditation. 

To pass the accreditation status of the 

Participant, the Customer must provide the exchange 

documents for accreditation according to p. 2.1 of 

this Regulation. 

 

2.1. The documents are provided for 

accreditation: 

1) identification documents (Appendix № 1 to 
the Regulations); 

2) the application for accreditation and 

registration Broker (Appendix № 2 to the 
Regulations); 

3) a document confirming the authority of the 

person or persons who will perform the operation in 

ETS including but not limited to making the 

exchange contract on behalf of the Participant 

(hereinafter - the authorized representative), 

indicating passport data of that person or those 

persons of residence. This document must be 

submitted in written with the signature of the Client 

or any other person who has the authority to sign 

documents and certified seal (if any). Exchange 

reserves the right to verify the correctness of the 

registration document and the adequacy of the 

powers of authorized persons (Appendix № 3 to the 

Regulation). 

 

4) signed with his party lease brokerage place, 

unless otherwise agreed by the Exchange and 

participants (Appendix № 4 to the Regulation). 

 

 

2.2. The procedure for consideration of the 

Exchange of documents for accreditation: 

Exchange examines the documents within three 

(3) days of receipt of complete documents under p. 

2.1. this Regulation and decide on accreditation of 

client and giving it the status of a Participant or 

denial of accreditation client. 

 

Exchange Client refuse accreditation if: 

 

• providing incomplete documents; 
• providing false information. 
Exchange decision informs the client by 

written notification to the accreditation or refusal of 

accreditation. 

 

 

2.3. Written notice of the decision of the 

Exchange is considered the notification to the 

Exchange Client by means of telecommunications by 

e-mail client, your application for accreditation and 

registration Broker. 
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3. Порядок допуску Учасників до 
Аукціону та СЕТ. 

 

3.1. До Аукціону допускаються Учасники, 
які виконали всі вимоги, що до них пред'являються 
відповідно до цього Регламенту, пройшли 
акредитацію у порядку передбаченому п. 2 цього 
Регламенту та отримали допуск до участі в 
Аукціоні. 

 

3.2. Доступ учасників до СЕТ здійснюється 
за допомогою віддаленого доступу і комп'ютера, 
що відповідає технічним вимогам, встановленим 
Біржею (Додаток № 5 до Регламенту).   

Доступ учасників до СЕТ при проведенні 
Аукціону забезпечується проведенням процедур 

авторизації та аутентифікації Учасника, а також 
генерації електронного підпису, необхідного для 
реєстрації в Аукціоні та підтвердження дій. 

Біржа надає акредитованим та допущеним 
до Біржових торгів Учасникам логін та пароль для 
доступу до СЕТ тільки у випадку повного 
виконання ними вимог цього Регламенту. 

 

3.3. Біржа не допускає до конкретного 
Аукціону учасників, які не пройшли належним 
чином акредитацію, надали неповну або 
недостовірну інформацію та/або документи, не 
виконали вимоги цього Регламенту. 

 

3.4. Всі юридичні дії, вчинені Учасниками 
(їх Уповноваженими представниками) в СЕТ 
мають силу правочинів, що вчинені в письмовій 

формі, та за їх вчинення Учасники несуть 
відповідальність відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

4. Підготовка і проведення Аукціону.  
 

4.1. Підготовка Аукціону. 
Учасник, який бажає прийняти участь в 

Аукціоні в якості Продавця, подає на Біржу 
пропозиції з продажу нафтопродуктів за 
затвердженим зразком (Додаток № 6 до 
Регламенту) не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати 
проведення Аукціону, в яких визначає умови 
проведення Аукціону.  

До пропозицій додаються: 
 розгорнуті формули розрахунку 

Попередньої та остаточної ціни; 
 документи, що засвідчують наявність 

заявлених обсягів нафтопродуктів, або розрахунки, 

які підтверджують технологічні та інші 
можливості продавця щодо забезпечення поставки 
заявлених нафтопродуктів на відповідну дату; 

 

3. The procedure for admission to the 

auction participants and ETS. 

 

3.1. Auction allowed to participants who have 

completed all requirements imposed on them under 

this Regulation, accredited in the manner prescribed 

by p. 2 of this Regulation and obtained admission to 

the auction. 

 

 

3.2. Access to the ETS members by using 

remote access and a computer that meets the 

technical requirements set by the Exchange 

(Appendix № 5 to the Regulation). 

Participants Access to the ETS at the auction of 

the procedures provided authorization and 

authentication of participants and generate electronic 

signatures required for registration in the auction and 

confirm the action. 

Exchange provides accredited and admitted to 

exchange trading participants username and 

password to access the ETS only in case of full 

compliance with the requirements of this Regulation. 

 

3.3. Exchange does not admit to a particular 

auction participants who have not passed properly 

accredited and provided incomplete or false 

information and / or documents did not fulfill the 

requirements of this Regulation. 

 

3.4. All legal actions committed participants 

(or their authorized representative) in SET 

transactions are valid, if committed in writing, and 

for their commitment Participants are responsible in 

accordance with the laws of Ukraine. 

 

 

4. Preparation and conduct of the Auction. 

 

4.1. Preparation of the auction. 

The participant who wishes to participate in the 

auction as Seller should send offer for sale of 

petroleum products on the approved form (Appendix 

№ 6 to the Regulation) to the Exchange no later than 

2 (two) days before the auction, which defines the 

conditions of the Auction. 

 

The proposals attached: 

• detailed calculation formulas for the 

Preliminary and final prices; 

• documents evidencing the stated amounts of 

petroleum or calculations confirming technological 

and other opportunities to ensure the merchant 

supplies petroleum products announced on the same 

date; 

• basic project contract of sale; 
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 проект Основного договору купівлі-
продажу; 

 довідкова інформація для Покупця 
про умови транспортування нафтопродуктів, 
забезпечення трубопровідною системою та іншими 
транспортними послугами відповідно до 
визначеного базису поставки;  

 паспортні характеристики 
(сертифікат якості) заявлених нафтопродуктів за 
встановленою класифікацією. 
 

4.1.2. На основі поданих від Продавців 
пропозицій з продажу нафтопродуктів Біржа 

формує повідомлення та оприлюднює його на 
власному веб-сайті в мережі Інтернет 
(www.uicegroup.com.) не пізніше ніж за 2 (два) дні 
до початку Аукціону.  

Також Біржа формує аукціонний бюлетень, 
який містить інформацію про місце, дату і час 
проведення Аукціону, кількість та розміри лотів, 
загальний обсяг нафтопродуктів, стартовий 
диференціал, формули ціноутворення Попередньої 
та остаточної ціни, базисні умови поставки та 
оприлюднює його на сайті Біржі.  

 

4.2. Етапи Аукціону.  
Аукціон проводиться в порядку, 

визначеному даним Регламентом. Час проведення 
Аукціону зазначається у оголошенні, яке 
публікується Біржею на власному веб-сайті в 
мережі Інтернет. 

Процедура Аукціону включає в себе 
наступні етапи: 

1) Підготовка пропозиції - введення заявки / 
заявок в СЕТ Продавцем; 

2) Підготовка попиту - введення заявки / 
заявок в СЕТ Покупцями; 

3) Реєстрація Учасників - реєстрація 
Учасників перед початком Аукціону; 

4) Торги - проведення Аукціону та 
визначення Учасників-переможців за лотами; 

5) Обробка результатів - генерація вихідних 
документів. 
 

4.3. Загальні умови проведення торгів. 
Торги проходять як на підвищення, так і 

зниження премії/дисконту. 
Крок ціни Аукціону встановлюється  

Учасником-Продавцем, шляхом зазначення 
необхідного кроку ціни Аукціону у відповідній 
пропозиції з продажу нафтопродуктів (Додаток № 
6 до Регламенту). 

Лоти кожної з позицій торгуються 
послідовно. Кожний наступний ідентичний лот в 
позиції виставляється на торги премією/дисконтом 
завершення торгів за попереднім лотом позиції. 

• background information for consumers about 

conditions of transportation of petroleum products 

pipeline system and provide other transportation 

services according to specified delivery basis; 

• passport characteristics (quality certificate) 

declared the prescribed petroleum classification. 

 

 

 

 

 

4.1.2. On the basis of the Sellers items of 

petroleum Exchange creates a message and publishes 

it on its website on the Internet 

(www.uicegroup.com.) not later than two (2) days 

prior to the Auction. 

 

Exchange shapes also Auction bulletin that 

contains information about the place, date and time 

of the auction, the number and size of lots, the total 

volume of petroleum products, starting differential, 

pricing formula for the Preliminary and final price , 

basic conditions of supply and publish it on 

Exchange. 

 

4.2. Stages Auction. 
The auction is conducted in the manner 

specified by this Regulation. The auction stated in the 

announcement, which is published by the Exchange 

on its website on the Internet. 

 

The auction procedure includes the following 

steps: 

1) Preparation of proposals - the introduction of 

applications / proposals in ETS Seller; 

2) Preparation of demand - the introduction of 

applications / proposals in ETS Buyers; 

3) Registration of participants - registration of 

participants before the Auction; 

4) Trades - an Auction and determination of the 

winning bidder for the lots; 

5) Processing results - generating output. 

 

 

4.3. General terms of the trades. 

Trades are both increase and decrease in 

premium / discount. 

Step Auction price set by the Participant-Seller, 

by specifying the required step in the respective price 

auction for sale of petroleum products (Appendix № 

6 to the Regulation). 

 

Lots each position traded consistently. Each lot 

in the next identical item put up for auction premium 

/ discount upon completion of the auction lot 

position. 

http://www.uicegroup.com/
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Протягом періоду торгів Учасниками-

Покупцями подаються пропозиції про готовність 
купівлі 1 (одного) лота або пакету з об’єднаних 
лотів в позиції на умовах Учасника-Продавця.  

Для заняття лідируючого положення 
(встановлення максимальної премії або 
мінімального дисконту) по лоту/пакету з 
об’єднаних лотів, на купівлю якого(их) вже подана 
пропозиція іншим учасником, Учасник-Покупець 
повинен протягом часу очікування кращої 
пропозиції збільшити поточну премію або 
зменшити дисконт по лоту/пакету з об’єднаних 
лотів на один або більше кроків премії/дисконту. 

СЕТ фіксує факт укладання Контракту з тим 
Учасником Аукціону, чия пропозиція була 
найкраща за премією/дисконтом (чи єдина), на 
момент завершення часу очікування кращої 
пропозиції. 
 

4.4. Гарантійне забезпечення заявок. 
Заявки на покупку формуються і вносяться 

Учасниками-Покупцями в СЕТ згідно з аукціонним 
бюлетенем, який публікується в оголошенні на 
веб-сайті Біржі. 

Заявка на купівлю/продаж є офертою 
(пропозицією), яка адресована всім Учасникам. 

Покупець має право брати участь в Аукціоні 
лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, які 
зазначені в його заявці, та купувати відповідні 
нафтопродукти в обсязі, що не перевищує 
визначеного в заявці. 

Невиконані заявки не переносяться у 
наступний Аукціон та анулюються.  

Заявка є дійсною до визнання її Контрактом 

чи до її анулювання. 
Контракт реєструється з Учасником-

Покупцем, що запропонував найкращу ціну за лот. 
Контракт, зареєстрований в СЕТ, означає 

безумовну згоду Учасників на укладення та 
виконання ними Основного договору купівлі-
продажу нафтопродуктів за результатами 
Аукціону. 

Учасник не вправі відмовитися від 
Контракту, укладеного за результатами Аукціону. 

 

 

4.5. Оформлення Контрактів. 
 

4.5.1. Після закінчення Аукціону Біржа 
формує Протокол Аукціону (Додаток № 7 до 
Регламенту), який містить наступну інформацію: 

• час укладання Контракту; 

• індивідуальний номер Контракту; 

• номер позиції аукціонного бюлетеня; 
• кількість лотів за Контрактом; 

• обсяг, що міститься в одному лоті; 

During the trading period, participants 

submitted offers shoppers the willingness to purchase 

1 (one) lot or package of combined lots in position 

under the terms of the Participant-Seller. 

For classes leading position (setting maximum 

or minimum premium discount) lot / package of 

combined lots, the purchase of which (s) already 

submitted a proposal other participant, Participant-

Buyer shall, within timeout best proposals to increase 

the current premium or discount to reduce lot / 

package of joint bids for one or more steps premium / 

discount. 

 

ETS captures the fact of the contract with the 

bidders whose offer was the best for the premium / 

discount (or only) time to timeout best offer. 

 

 

 

4.4. Providing warranty applications. 

Applications for purchase formed and made 

participants in ETS according to the Auction bulletin, 

which is published in the announcement on the 

website of the Exchange. 

Application for purchase / sale of an offer 

(proposal), which is addressed to all Participants. 

The Buyer has the right to participate in the 

Auction only those positions Auction bulletin 

specified in its application, and purchase the 

appropriate petroleum in an amount not exceeding 

the specified application. 

Failed requests are not transferred to the next 

auction and void. 

The application is valid for recognition of its 

contract or its cancellation. 

Contract registered with the Participant - Buyer 

that offered the best price for the lot. 

Contract registered with the ETS, means 

unconditional consent of the Participants at the 

conclusion and implementation of basic contract of 

sale of petroleum products by an Auction. 

 

The Participant has no right to abandon the 

contract concluded by an Auction. 

 

 

4.5. Registration of Contracts. 

 

4.5.1. After the Auction is ended, Exchange 

generates Auction Protocol (Appendix № 7 to the 

Regulation) that contains the following information: 

• the conclusion of the Contract; 

• individual number of the Contract; 
• item number of auction bulletin; 

• the number of lots under the Contract; 

• the amount contained in one lot; 
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• загальний обсяг за Контрактом; 

• формула ціноутворення; 
• стартовий диференціал 

(премія/дисконт); 

• диференціал (премія/дисконт) 
придбання; 

• загальний диференціал 

(премія/дисконт) придбання; 

• номер учасника. 
 

4.5.2. Також, за результатами Аукціону 

Біржа формує в електронному вигляді для кожного 
Учасника Підсумки по придбаним обсягам 

(Додаток № 8 до Регламенту), які містять 
інформацію про укладені ним контракти, а саме: 

• номер по порядку; 

• індивідуальний номер Контракту; 

• номер позиції аукціонного бюлетеня; 
• вид нафтопродукту за Контрактом; 

• обсяг купівлі; 
• диференціал (премія/дисконт) 

придбання; 

• комісія Учасника. 

 

5. Розрахунки і виконання 
зобов'язань. 

 

5.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів 
після проведення Аукціону, але до моменту 
підписання та реєстрації Біржею Основного 
договору купівлі-продажу за результатами 

Аукціону, Покупець, на підставі відповідного 
рахунку Біржі, зобов’язаний перерахувати Біржі 
суму комісійного збору у розмірі визначеному 
згідно п. 5.1.1. цього Регламенту на поточний 
рахунок Біржі:  

UAH (для резидента) – № 26008172336 в АТ 
«Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 
380805, ідентифікаційний код Біржі: 31813611; 

USD (для нерезидента) - № 26003479539 в 
АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 
380805, ідентифікаційний код Біржі: 31813611. 

5.1.1. Сума комісійного збору визначається 
Біржею за наступною формулою: 

- для резидента: Бз=Спр*Зоб*0,15%; 
- для нерезидента: Бз=(Спр*Зоб*0,15%)*1,2, 
де 

Бз – біржовий збір;  
Спр – Попередня ціна із застосуванням 

диференціалу сформованого по результатам 
аукціону.  

• the total amount of the Contract; 

• pricing formula; 
• starting differential (premium / discount); 
• differential (premium / discount) acquisition; 
• total differential (premium / discount) 

acquisition; 

• Participant number. 

 

 

 

4.5.2. Also, after the Auction, Exchange 

generates for each Participant Results on purchased 

volumes (Appendix № 8 to the Regulation) which 

contains information on the contracts it concluded as 

follows: 

• number of order; 

• individual number of the Contract; 
• item number of auction bulletin; 

• type of petroleum product under the Contract; 
• the amount of purchase; 
• differential (premium / discount) acquisition; 
• commission Participant. 

 

 

5. Calculations and obligations. 

 

 

5.1. Within ten (10) business days after the 

Auction, but the signing and registration of the 

Exchange main contract of sale by Auction Buyer, 

based on the relevant Exchange accounts, Exchange 

shall list the amount of fees in the amount determined 

under p. 5.1.1. the Regulations on the current account 

of the Exchange: 

 

 

 

 

UAH (for a resident) - № 26008172336 at 
«Raiffeisen Bank Aval» in Kyiv, MFO 380805, the 
identification code of the Exchange: 31813611; 

USD (for non-resident) - № 26003479539 at 
«Raiffeisen Bank Aval» in Kyiv, MFO 380805, the 
identification code of the Exchange: 31813611. 

 

5.1.1. The amount of the fee is determined by 

the Exchange on the following formula: 

- for the resident: Бз=Спр*Зоб*0,15%; 
- for non-resident: Бз=(Спр*Зоб*0,15%)*1,2, 
where 

 

Бз - exchange fee; 

Спр - Preliminary price with the use of the 

differential formed on the results of the auction. 
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Спр для резидента розраховується за 
формулою для резидента, Спр для нерезидента 
розраховується за формулою для нерезидента, 
вказаними Продавцем в пропозиції з продажу 
нафтопродуктів (Додаток № 6 до Регламенту): 

- для резидента у національній валюті; 
- для нерезидента у доларах США. 
Зоб – загальний обсяг за Контрактом, що 

зазначений у відповідному Протоколі Аукціону, 
тонн; 

1,2 – коефіцієнт, що передбачає ставку ПДВ 
у розмірі 20%. 

 

5.2. На підставі Протоколу Аукціону та 
Підсумків по придбаним обсягам Покупець та 

Продавець (далі – Сторони) підписують та 
реєструють на Біржі Основний договір купівлі-
продажу нафтопродуктів не пізніше 3 (трьох) 

робочих днів з дня проведення Аукціону. 
Згідно з умовами Основного договору 

купівлі-продажу Продавець здійснює поставку 
проданих нафтопродуктів Покупцеві відповідно до 
визначеного базису поставки та якісної 
характеристики, а Покупець – приймає їх та 
здійснює оплату. 

 

5.3. Якщо Продавець чи Покупець 
відмовляються від підписання Основного договору 
купівлі-продажу у визначений термін, або 
Покупець не перераховує у встановлений термін 
суму комісійної винагороди на поточний рахунок 
Біржі, результати Аукціону щодо цих лотів за 
рішенням Біржі анулюються. 

 

6. Відповідальність. 
 

6.1. За невиконання зобов'язань 
передбачаються штрафні санкції в розмірах, 
встановлених законодавством України, Правилами 
і положеннями Біржі та умовами цього Регламенту. 

 

7. Прикінцеві положення 

 

7.1. Аукціон за відповідним лотом 
визнається таким, що не відбувся, у разі, коли 
заявки на участь в Аукціоні подали менше ніж два 
покупці. 

 

Спр for the resident is calculated according to 
the formula for the resident, Спр for the non-resident 

is calculated according to the formula for the non-

resident indicated by the seller in the offer on sale of 

petroleum products (Appendix № 6 to the 
Regulation): 

 - for a resident in the national currency; 

 - for a non-resident in US dollars. 

Зоб - total amount under the Contract, 

specified in the relevant Auction Protocol, tons; 

 

1,2 - coefficient, which provides a VAT rate of 

20%. 

 

5.2. Based on the Auction Protocol and the 

outcome of the acquired volumes Buyer and Seller 

(hereinafter - Parties) sign and file the Exchange 

main contract of sale of petroleum products within 3 

(three) business days of the Auction. 

 

Under the terms of the Basic contract of sale 

the seller delivers petroleum products sold to Buyer 

pursuant to a specified basis of delivery and quality 

characteristics, and the buyer - takes them and makes 

payment. 

 

 

5.3. If Buyer or Seller refusing to sign the main 

contract of sale of a specified period, or the buyer 

does not list in due time sales commission on the 

current account of the Exchange, the results of the 

Auction for these items by the decision of the 

Exchange will be canceled. 

 

 

 

6. Responsibility. 

 

6.1. By default penalties provided for in the 

amounts established by the legislation of Ukraine, the 

rules and regulations of the Exchange and the terms 

of this Regulation. 

 

 

7. Final provisions 

 

7.1. An Auction for a given lot is deemed to have 

failed, in the event that less than two buyers 

submitted an application for participation in the 

Auction. 
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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 

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

 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 A copy of the Certificate of a single tax 

payment (if any) issued by tax authority 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

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

заповнення анкети фінансового моніторинга 

(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 
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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. 

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 

 



 

 

13 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для ідентифікації нерезидента 

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

 

1 Копія легалізованого або засвідченого шляхом 
проставлення апостиля Статуту/Установчого Договору 

 - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території 
України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

2 Легалiзований або апостильований витяг з торговельного, 
банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйне 
посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацiю юридичної особи  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території України 

 

3 Копiя легалiзованого або апостильованого витягу 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади 
іноземної держави про адресу юридичної особи (не 
обов’язково, якщо адресу зазначено в Статуті) 
 - документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території 
України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

4 Копiя легалiзованого або апостильованого витягу 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади 
іноземної держави про акціонерів юридичної особи та 
розмір акціонерного капіталу (не обов’язково, якщо 

LIST OF DOCUMENTS 

to identify non-residents 

to participate in Exchange trading  

on the Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" 

 

1 Legalized or certified copy of the certificate by the Charter / 

Constitutive Agreement  

- A document notarized at the place of issuance; 

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in the territory of Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

2 Apostilled or legalized extract from trade, bank or court 

register or registration of witness certificate of local authority of 

a foreign state registration of legal personality  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian 

 

3 Copy legalized or apostilled registration lift witness local 

government of a foreign state legal entity (not required if the 

address stated in the Charter)  

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

 

4 Copy legalized or apostilled from the Minute from registered 

authority foreign state legal person about amount of share 

capital (not sure if stated in the Charter)  
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зазначено в Статуті)  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території 
України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

5 Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента- 

інвестора на облік в органі державної податкової служби (4 
ОПП), засвідчена нотаріально або органом, що видав 
довідку, або уповноваженим працівником банку  
(подається, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про 
розподіл продукції).  
В разі відсутності, подається відповідна заява, в якій 
зазначається, що нерезидент-інвестор не є учасником угоди 
про розподіл продукції) 
 

6  Копiя легалiзованого або апостильованого витягу або 
реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної 
держави про склад директорів компанії (не обов’язково, 
якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території 
України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

7 Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення 
апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право 
відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену 
нотаріально (звернути увагу на наявність права 
розпоряджатися печаткою юридичної особи - нерезидента).  
У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на 
території України подається копія цієї довіреності, засвідчена 
нотаріально 

8 Копiя легалiзованого або апостильованого підтвердження 
адреси проживання фізичних осіб-нерезидентів директорів 

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in the territory of Ukraine  

 

 

5 A copy of the document about the registration of non-resident 

investor in the State Tax Service (4 EPP), certified notary or the 

authority that issued bank or bank representative of the 

employee (submitted if the non-resident investor is a member of the 

production sharing agreement). 

In case of unavailability, submitted a statement which to inform that 

nonresident investor is not a member of the production sharing 

agreement)  

 

6  Copy legalized or apostilled extract or regulation certificate of 

local government of a foreign state on directorship (not required 

if the composition and powers stated in the Charter)  

- A document notarized at the place of issuance; 

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in the territory of Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine 

 

7 Legalized or certified copy of the certificate by the power of 

attorney represented by the person who has the right to open and 

manage the account, certified by notary (note the presence disposal 

of seal of legal entity - nonresident). 

In case of a foreign investor such attorney on the territory of 

Ukraine is a copy of that power of attorney notarized.  

 

8 Copy legalized or apostilled proof of address non-resident 

individuals of Directors:  
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компанії:  
- документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;  
- документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації 
нерезидента-інвестора;  
- документ переведено на українську мову на території 
України;  
- переклад нотаріально засвідчено на території України 

 

9 Копія паспорту (або документу що його замінює) та довідки 
про присвоєння ідентифікаційного коду (в разі наявності) 
усіх фізичних осіб (із проведенням обов’язкової процедури 
ідентифікації):  
- що мають право на підписання договорів, згідно Статуту;  
- що мають право першого та другого підпису згідно картки із 
зразками підписів 

 

10 Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента) з 
обов’язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням 
контролерів юридичної особи та акціонерів усіх рівнів (у разі 
наявності) 
 

11 Аудована звітність за останній звітній рік, з обов’язковим 
перекладом на українську мову - подається до Біржі в 
сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта 
та печаткою нерезидента-інвестора 

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

заповнення анкети фінансового моніторинга  
(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 

 

 

 

 

 

- A document notarized at the place of issuance;  

- A document apostilled or legalized in the country of registration of 

nonresident investor;  

- Document translated into Ukrainian in Ukraine;  

- Notarized translation in Ukraine  

 

 

9 A copy of the passport (or document which it substitute) and 

certificate of identification code (if available) of all individuals 

(with the statutory procedures for identifying):  

- Having the right to sign contracts under the Charter;  

- Eligible first and second signature according to the Specimen Card 

 

 

 

10 The questionnaire for the legal personallity (non-resident) with 

mandatory completion of all items indicating controllers legal entity 

and the shareholders of all levels (if available) 

 

 

11 Audited accounts for the last financial year, with the obligatory 

translation into Ukrainian - submitted to the Exchange in scanned 

form, certified by an authorized person client seal and non-resident 

investor 

 

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 
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Додаток № 2 

 

На бланку організації 
Вих. № _____  
від ________ 

Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» 

 
 

 
ЗАЯВА 

на акредитацію та реєстрацію Брокера 

(Заява про приєднання до Договору про організацію та проведення 
Біржових торгів, надалі – «Заява на акредитацію») 

 

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України шляхом 
подання цієї Заяви про акредитацію 
____________________________________ 

___________________________________________________________ 

(надалі – «Клієнт»), в особі ___________________________ 
______________________________________________, який/яка діє на 
підставі_____________________________________________________ 
укладає з Універсальною товарною біржою «Контрактовий дім 
УМВБ» (надалі – «Біржа») Договір про організацію та проведення 
Біржових торгів (надалі – «Договір»), що складається з:  
1. Правил біржової торгівлі, затверджені Рішенням Біржового 
комітету (Протокол № 5 від 24.07.2015 з наступними змінами), 
2. Регламенту організації та проведення електронних біржових 
аукціонів з продажу нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами 

на УТБ «Контрактовий дім УМВБ», 

3. Цієї заяви на акредитацію,  
та розміщений на офіційному веб-сайті Біржі у мережі Інтернет за 
адресою www.uicegroup.com шляхом приєднання до всіх умов 
Договору в цілому.  
 

 

Appendix № 2 

On a blank of Client 

№ ____  
From _________  

 

To Universal Commodity Exchange 

“House of Contracts UICE”  
 

APPLICATION 

for accreditation and broker registration 

(the Application for adhesion to the Contract for organization and 

conducting of Exchange trading, hereinafter – the “Application for 

accreditation”) 
 

Guided by Article 634 of the Civil Code of Ukraine by means of this 

Application for accreditation ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________ (hereinafter – the Client»), 
represented by ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

agrees to enter into the Contract for organization and conducting of 

Exchange trading (hereinafter – the “Contract”) with the Universal 
Commodity Exchange “House of Contracts UICE” (hereinafter – the 

«Exchange»), which consists of:  
1. The Trading Rules, approved by the Decision of the Exchange Committee 

(Minutes № 5 from 24.07.2015 with further amendments), 

2. Rules of organization and the electronic exchange auctions to sell   

petroleum trade mode differentials on Universal Commodity Exchange 

“House of Contracts UICE”, 

3. This Application for Accreditation,  

and is published on the Official website of the Exchange in the Internet at  

www.uicegroup.com by the means of adhesion to all terms and conditions of 

this Contract.  
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Клієнт надає уповноваження ПІБ 

___________________________________________________________,

паспорт:____________________________________________________, 

виданий «___» ____________ _______ року, 
___________________________________________________________

___________________________________________________________  

Тел. _______________________________________________________  

Ел. Пошта: _________________________________________________ 

діяти в якості Брокера, отримати логін та пароль, подавати заявки в 
СЕТ, укладати біржові контракти в порядку, передбаченому 
Договором.  
Клієнт підписанням цієї Заяви на акредитацію засвідчує: 

- що ознайомлений з умовами Договору, Правилами біржової 
торгівлі, затверджених Рішенням Біржового комітету (Протокол 
№ 5 від 24.07.2015 з наступними змінами), Регламентом 
організації та проведення електронних біржових аукціонів з 
продажу нафтопродуктів на експорт в режимі торгівлі 
диференціалами  на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» та іншими 
нормативними положенням Біржі, погоджується з ними та 
зобов’язується їх виконувати;  

- повністю розуміє зміст Договору, значення термінів і всіх його 
умов; 

- добровільно укладає Договір, відповідно до умов, визначених на 
офіційному веб-сайті Біржі у мережі Інтернет за адресою 
www.uicegroup.com шляхом приєднання до нього в повному 
обсязі; 

- погоджуюсь на всі зміни до Договору, що будуть внесені до 
нього в подальшому. 

Клієнт підтверджує, що відомості, викладені в цій Заяві на 
акредитацію, є вірними. 
____________  

_____________________ /____________/ 

 

The Client authorizes Name 

____________________________________________________________,  

ID document:_________________________________________________ 

issued «___» ____________ _______,  
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Теl. ________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________  

to act as a Broker, receive login and password, place Orders in the SET, 

conclude exchange contracts according to the procedure, prescribed by the 

Contract. 

 

By signing this Application for Accreditation the Client acknowledges 

and certifies that the Client: 

 is aware with the terms of the Contract, the Trading Rules, approved 

by the Exchange (the Regulation No. 5 from 24.07.2015 with all 

subsequent amendments), Rules of organization and the electronic 

exchange auctions to sell   petroleum for export trade mode 

differentials on Universal Commodity Exchange “House of 
Contracts UICE” and other regulations of the Exchange, agrees with 

them and undertakes to fulfill them;  

 fully understands the meaning of the Contract, the meaning of all its' 

terms and conditions;  

 voluntarily concludes the Contract in accordance with the conditions 

specified on the official website of the Exchange in the Internet at 

www.uicegroup.com by accession to it in full;  

 agrees to any changes to the Contract which will be made to it in the 

future.  

 

The Client acknowledges that the information in this Application for 

Accreditation is completely true. 

 
____________  

 

_____________________ /____________/ 
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Додаток № 3 

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь № __ 

 

м. Київ                                                                      «__» ______ 201__ року 

 

Даною довіреністю_____________________ (далі – «______________»), 
юридична особа заснована відповідно законодавства ______________,  
в особі ___________________, який діє на підставі _________________, 
офіс якої зареєстровано за адресою ______________________________,  

Company ID ________________, VAT number ________________, 

уповноважує:  
_______________________ Народжений ______________ року, паспорт 
_____________________, виданий ___________ року, строк дії паспорта 
___________ року, представляти інтереси _______________________ як 
перед усіма підприємствами, установами та організаціями незалежно 
від форми власності, підпорядкування та юрисдикції.  
Для виконання представницьких функцій від імені _________ 
_________________ надаються такі права:  

 укладати та підписувати будь-які договори, доручення, біржові 
контракти на свій власний розсуд;  

 виконувати усі необхідні юридичні дії, пов’язані з виконанням 
зазначених договорів; 

 подавати заявки на продаж та купівлю нафтопродуктів;  
 здійснювати операції з купівлі та продажу нафтопродуктів;  
 підписувати будь-які контракти, угоди, акти прийому-передачі, 

рахунки та будь-які інші документи; 
 вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі (продажу) 

нафтопродуктів та виконувати всі інші дії, пов’язані з 
виконанням даної Довіреності.  

Протягом терміну дії цієї довіреності будь-яка документація, підписана 
_______________, що відноситься до повноважень, визначених вище, є 
дійсною як з використанням корпоративної печатки ________________, 
так і без неї.  
Довіреність дійсна до ___________ року.  
____________ 

_____________________ /____________/ 

 

Appendix № 3 

POWER OF ATTORNEY № __  
 

Kyiv                                                                                   «__» ______ 201__ 

 

By this Power of attorney _____________ (hereinafter – “____________”), 
a legal entity established under the laws of __________________________, 

represented by ________________________________________________, 

acting under the ________________________, whose registered office is at 

__________________________________, Company ID No ___________, 

VAT number _____________________________________________, 

authorizes:  

_________________________, born on ________________________, 

Passport ______________, issued on ________, expiry date ____________, 

to represent ______________________ and for its interests before all 

enterprises, institutions and organizations regardless of ownership, authority 

and jurisdiction.  

To perform representative functions on behalf of _____________________ 

____________ is entitled to: 

 to conclude and sign any contracts, orders, exchange contracts on his 

own discretion;  

 to perform all necessary legal actions relating to the implementation 

of these agreements;  

 to place orders for the sale and purchase of goods, derivative 

contracts;  

 to make transactions on purchase and sale of property;  

 to sign any contracts, agreements, acceptance and transfer acts, 

invoices and any other documents;  

 to perform all necessary actions to purchase (sale) of property, goods 

and perform all other actions related to the execution of this Power of 

Attorney.  

During the validity of this Power of Attorney any documentation signed by 

__________________ pertaining to authority defined above shall be valid as 

well without the corporate seal or stamp of the _____________________. 

The power of attorney is valid until __________________ _______ 

____________ 

_____________________ /____________/ 
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Додаток № 4 

 

ДОГОВІР №  
ОРЕНДИ БРОКЕРСЬКОГО МІСЦЯ 

на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

 

м. Київ                                                                          “___“ _____201_ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група «УМВБ» (далі – 

Орендодавець), в особі _________, який діє на підставі ____________, з 
одного боку, та  
_______________ «_______________________» (далі – Орендар), в 
особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з 
другого боку,  
в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 

"Сторона" уклали цей Договір оренди брокерського місця на 
Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» (далі - 

Договір) про наступне. 
 

1. Визначення термінів 

Брокерське місце - засвідчене цим Договором майнове право брати 
участь у торгах та/або аукціонах, які проводить Біржа, та здійснювати 
на них біржові або аукціонні операції, призначати представників-

брокерів за умов виконання ним Правил біржової торгівлі та інших 
положень Біржі. 
Біржа – Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ». 
Біржовий товар - товар або базовий актив, вказаний у відповідному 
Регламенті. 
Правила та положення Біржі - чинні Правила біржової торгівлі, 
Регламент організації та проведення електронних біржових аукціонів з 
продажу нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами на УТБ 
«Контрактовий дім УМВБ», інші Регламенти, згоду на обов’язковість 
яких надав Орендар, що є невід’ємною частиною цього Договору.  
Член Біржі - юридична особа, яка володіє Брокерським місцем на 
Біржі, має право укладати угоди на Біржі від свого імені за умов 
виконання вимог правил та положень Біржі, а також має право передати 
в користування Брокерське місце відповідно до Правил та положень 
Біржі та чинного законодавства України.  

Appendix № 4 

 

BROKER SITE LEASE AGREEMENT No. 

at the Universal Commodity Exchange 

"House of Contracts UICE" 

 

Kyiv                                                                                      “___“ _____201_ 

 

“UICE” Group” Limited Liability Company (hereinafter – the Lessor), 

represented by the authorized representative _________, acting under the 

___________, on the one hand, and 

 ______________________ «__________________» (Hereinafter - Lessee), 

represented by ____________, acting under the _______________, on the 

other hand, hereinafter referred to as the "Parties" and each individually - 

"Party" entered into this Broker Site Lease Agreement at the Universal 

Commodity Exchange "House of Contracts UICE" (hereinafter – the 

“Exchange”) (hereinafter - the Agreement) as follows.  

 

 

1. Definitions 

Broker site - certified by this Agreement the proprietary right to participate 

in trading sessions and/or auctions conducted by the Exchange, and make 

exchange or auction transactions, appoint brokers being representatives for 

the fulfillment of the terms and conditions of Trading rules and other 

Exchange  regulations. 

Exchange - Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE". 

Exchange product - goods or basic asset specified in the relevant 

Regulation.  

Exchange Rules and Regulations – the Trading Rules, Rules of 

organization and the electronic exchange auctions to sell petroleum trade 

mode differentials on Universal Commodity Exchange “House of Contracts 
UICE”, other Regulations which the Lessee has agreed to comply with, 

which are an integral part of this Agreement.  

 

Member of the Exchange - a legal entity which owns the broker site at the 

Exchange, may enter into agreements at the Exchange on its own behalf 

pursuant to the requirements of the Exchange Rules and Regulations, and 

has the right to lease its’ broker site in accordance with the Exchange Rules 
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Терміни, що використовуються в цьому Договорі, але не визначені ним, 
слід розуміти за визначеннями, наданими в глосарії Регламенту та в 
інших Правилах та положеннях Біржі.  
 

2. Предмет договору 

2.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинних правил та 
положень Біржі, і є документом, який регламентує відносини Сторін 
щодо оренди Брокерського місця на Біржі.  
2.2. Відповідно до цього Договору Орендодавець, який є Членом Біржі, 
зобов’язується надати в користування Орендарю на строк дії цього 
Договору, а останній зобов’язується прийняти у користування 
Брокерське місце та оплатити вартість його оренди в порядку та на 
умовах, що визначаються цим Договором.  
2.3. Вартість Брокерського місця з урахуванням її індексації становить 
500,00 (п’ятсот) гривень.  
 

3. Правовий режим Брокерського місця 

3.1. Брокерське місце, що є предметом цього Договору, являє собою 
майнове право брати участь в Біржових торгах та укладати угоди на 
Біржі за умови виконання вимог Правил біржової торгівлі, інших 
правил та положень Біржі.  
3.2. Член Біржі має право власності на Брокерське місце за умови його 
членства на Біржі згідно зі Статутом Біржі, Правилами та положеннями 
Біржі.  
Член Біржі має право передати в користування Брокерське місце 
відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства України. Право 
власності Орендодавця на Брокерське місце на Біржі підтверджується 
довідкою Орендодавця на вимогу Орендаря.  
 

4. Права Сторін 

4.1. Права Орендодавця:  
4.1.1. Вимагати сплати вартості оренди Брокерського місця в порядку 
та в строк, передбачені п. 6 цього Договору.  
4.1.2. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку 
невиконання або неналежного виконання Орендарем своїх зобов’язань 
за цим Договором, зокрема, але не виключно порушення порядку та 
строків оплати оренди Брокерського місця.  
4.2. Права Орендаря:  

and Regulations and the laws of Ukraine.  

Terms used herein but not defined by this Agreement shall be understood 

under the definitions provided in the glossary to relevant Regulation and 

other Exchange Rules and Regulations.  

 

2. The scope of the Agreement 

2.1. This Agreement is drawn up in accordance with the Exchange Rules and 

Regulations in force and is a document that regulates relations between the 

Parties concerning the lease of broker site at the Exchange.  

2.2. According to the Agreement the Lessor who is a Member of the 

Exchange, undertakes to provide the Lessee with the broker site for use by 

Lessee under the term of this Agreement, the Lessee shall accept in the 

Broker site for use and pay for its lease in the manner and on terms 

prescribed by this Agreement.  

2.3. The value of the broker site with its indexation is 500,00 (five hundred) 

UAH.  

 

3. Legal structure of the Broker site 

3.1. Broker site that is the subject to this Agreement is a property right to 

participate in exchange trading and to conclude agreements at the Exchange 

provided that the requirements of the Exchange Rules and Regulations are 

fulfilled.  

3.2. Member of the Exchange has ownership right for the Broker site subject 

to membership at the Exchange in accordance with the Charter of the 

Exchange, the Exchange Rules and Regulations. Member of the Exchange 

has the right to use the Broker site in accordance with the Exchange Rules 

and Regulations and the laws of Ukraine. The Lessor’s ownership right on 
Broker site at the Exchange is proved by the certificate of the Lessor on 

written demand of the Lessee. 

 

4. The rights of the Parties 

4.1. The Lessor is entitled:  

4.1.1. to call on a payment of the cost of Broker site lease in the manner and 

within the time limit prescribed in p. 6 of this Agreement.  

4.1.2. to terminate this Agreement unilaterally in case of failure or improper 

fulfilment of the Lessee’s obligations under this Agreement, including but 

not limited to the breach of the terms of payment for the lease of the Broker 

site.  
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4.2.1. Отримувати допуск до Біржових торгів та/або аукціонів на Біржі 
та брати в них участь за умови виконання вимог п. 5.2. цього Договору.  
4.2.2. Брати участь в Біржових торгах та/або аукціонах та укладати 

Біржові контракти на Біржі за умови виконання ним вимог п. 5.2. цього 
Договору, Правил біржової торгівлі, інших правил та положень Біржі.  
 

 

5. Обов`язки Сторін 

5.1. Орендодавець зобов’язаний.  

5.1.1. передати Брокерське місце Орендарю в день підписання даного 
Договору Сторонами шляхом надання Орендарю права на прийняття 

участі в Біржових торгах/аукціонах та можливості отримання 
інформації щодо ринку Біржових товарів. Передача Брокерського місця 
оформлюється підписанням Сторонами Акту приймання-передачі 
Брокерського місця (Додаток № 1 до цього Договору). Обов’язок 
Орендодавця вважається виконаним після підписання Сторонами 
відповідного Акту приймання-передачі Брокерського місця 
Орендодавцем.  
5.1.2. не пізніше 7 (семи) днів з моменту закінчення строку оренди 
Брокерського місця, який визначений в п. 8.1 даного Договору, надати 
Орендарю Акт приймання-передачі наданих послуг по оренді 
Брокерського місця до даного Договору (далі – Акт приймання-

передачі наданих послуг) (Додаток № 2 до даного Договору), що 
свідчить про виконання зобов’язань Сторін. У випадку продовження дії 
Договору в порядку, передбаченому п. 8.1. цього Договору, Орендар 
надає акт приймання-передачі наданих послуг не пізніше 7 (семи) днів з 
моменту закінчення 1 (одного) календарного року з моменту 
підписання цього Договору. Підписаний Акт приймання-передачі 
наданих послуг надається Сторонами в електронному вигляді (скани) 
на адресу електронної пошти Сторін, яка зазначена в п. 10 даного 
Договору. Скани Акту приймання-передачі наданих послуг вважаються 
такими, що підписані в письмовій формі, та мають силу оригіналу 
документу до моменту обміну Актами приймання-передачі наданих 
послуг в друкованому вигляді. Акт приймання-передачі наданих послуг 
в електронному вигляді (скан) не може бути визнаний недійсним тільки 
через його електронну форму. Сторони вважають, що скановані 
зображення підписів та печаток Сторін є електронними підписами 
Сторін. 

4.2. The Lessee is entitled:  

4.2.1. to receive admission to Exchange trading on the Exchange and to 

participate in it, provided the requirements of p. 5.2. of this Agreement are 

fulfilled.  

4.2.2. to participate in the Exchange trading and conclude agreements at the 

Exchange, subject to the requirements of p. 5.2. this Agreement, the 

Exchange Rules and Regulations are fulfilled.  

5. Obligations of the Parties 

5.1. The Lessor shall.  

5.1.1. pass the Broker site to the Lessee on the date of signing of this 

Agreement by the Parties for by providing the Lessee the right to provide 

Exchange trading and receive information on the Exchange trading in 

commodities. The transmission of the Broker site shall be made by signing 

the Transfer and Acceptance Act of Broker site (Annex № 1 to this 
Agreement). Lessor's commitment is fulfilled after the signing the relevant 

Transfer and Acceptance Act of Broker site by the Lessor.  

 

 

5.1.2. submit to the Lesser the Services Acceptance Act for lease of the 

Broker site under this Agreement (hereinafter - Services Acceptance Act) 

(Annex № 2 to this Agreement) not later than seven (7) days after the end of 
the lease of the Broker site, which is defined in p. 8.1 of this Agreement. 

Services Acceptance Act certifies that the obligations of the Parties have 

been fulfilled. In the case of prolongation of this Agreement as prescribed in 

p.. 8.1. of this Agreement, the Lessee submits to the Lessor the Services 

Acceptance Act no later than seven (7) days from the end of one (1) calendar 

year from the date of signing of this Agreement. The signed Services 

Acceptance Act shall be provided by the Parties in electronic form (scans) to 

the email address of the Parties indicated in p. 10 of this Agreement. Scans 

Services Acceptance Act shall be treated by the Parties as their hard copies 

and have the force of the original document by the moment of exchange of 

Parties with the relevant hard copies. Services Acceptance Act in electronic 

form (scan) cannot be declared invalid only because of its electronic form. 

The Parties shall treat the scanned images of signatures and seals are 

electronic signatures and seals of the relevant Parties.  
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5.2. Орендар зобов’язаний. 
5.2.1. сплатити вартість оренди Брокерського місця в порядку та в 
строки, які визначені в п. 6. даного Договору.  
5.2.2. знати та дотримуватись вимог Регламенту, Правил та положень 
Біржі.  
5.2.3. користуватися Брокерським місцем, дотримуючись норм та 
вимог, які визначені у Регламенті, Правилах та положеннях Біржі. 
5.2.4. у разі закінчення строку дії та/або дострокового розірвання 
даного Договору припинити користування Брокерським місцем, та 
повернути його за Актом приймання-передачі Брокерського місця. 
 

6. Орендна плата та порядок розрахунків 

6.1. Орендна плата за користування Брокерським місцем за 1 (один) 
календарний рік з дати підписання даного Договору становить 100,00 
грн (сто гривень нуль копійок) в тому числі ПДВ 16,67 грн.  
6.2. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами за 
письмовою вимогою Орендодавця. 
6.3. Орендар протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання 
даного Договору сплачує орендну плату у розмірі, який визначений в п. 
6.1. даного Договору, шляхом безготівкового перерахування коштів на 
рахунок Орендодавця.  
6.4. Сторони домовились, що індексація орендної плати не 
здійснюється. У випадку продовження строку дії даного Договору 
орендна плата сплачується протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати 
продовження строку дії даного Договору.  
6.5. Сторони домовились, що орендоване Брокерське місце потребує 
відновлення та підлягає поверненню Члену Біржі, а також може бути 
викуплене Орендарем. 
 

7. Відповідальність Сторін 

7.1. Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, 
Правилами і положеннями Біржі та умовами даного Договору.  
 

 

8. Термін дії договору 

8.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) календарний рік з дати 
підписання даного Договору. У випадку, якщо жодна із Сторін не 
заявила про розірвання цього Договору за 1 (один) календарний місяць 

5.2. The Lessee shall 

5.2.1. make rental payments for the Broker site in the manner and within the 

time limits defined in p. 6 of this Agreement.  

5.2.2. know and comply with the Exchange Rules and Regulations.  

 

5.2.3. use the Broker site in accordance with the Regulation, the Exchange 

Rules and Regulations.  

5.2.4. in case of expiry and / or early termination of this Agreement to 

terminate a lease of the Broker site and return it by signing the Transfer and 

Acceptance Act of Broker site.  

 

6. The rental payments and settlement procedure 

6.1. The rental fee for the Broker site for one (1) calendar year from the date 

of signing of this Agreement is UAH 100.00 (one hundred UAH 00 kop.) 

including VAT 16,67 UAH.  

6.2. The rental payment may be subject to review by the Parties by written 

request of the Lessor.  

6.3. The Lessee within 5 (five) working days from the date of signature of 

this Agreement shall make the rental payment, which is defined in p. 6.1. of 

this Agreement, by means of transfer funds to the Lessor.  

 

6.4. The Parties have agreed that indexation of the rental payment shall not 

be made. In case of prolongation of this Agreement the rental payment shall 

be made within 5 (five) working days from the date of extension of this 

Agreement.  

6.5. The parties agreed that the Broker site shall be returned and redelivered 

to the Member of the Exchange and may be redeemed by the Lessee.  

 

7. Liability of the Parties 

7.1. Parties are responsible for due fulfilment of their obligations according 

to the laws of Ukraine, the Exchange Rules and Regulations, the Regulation 

and the terms of this Agreement.  

 

8. The term of the Agreement 

8.1. This Agreement is concluded for a period of one (1) calendar year from 

the date of signing of this Agreement. In case none of the Parties declares 

the termination of this Agreement for one (1) calendar month prior to the 

termination of this Agreement, the Agreement is extended for the same 
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до закінчення строку дії даного Договору, то Договір вважається 
продовженим на той самий строк на таких самих умовах. 
8.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома 
Сторонами.  
 

9. Інші умови 

9.1 Цей Договір складено українською та англійською мовами у двох 
оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін. У разі 
виникнення протирічь між текстами, викладеними українською та 
англійською мовами, з точки зору тлумачення положень Договору 
перевагу матиме український текст.  
9.2. Зміни і доповнення до даного Договору можуть бути внесені за 
взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод, які 
становлять невід’ємну частину даного Договору за умови, що вони 
підписані повноважними представниками Сторін та скріпленні 
печатками Сторін.  
9.3. Всі спори стосовно даного Договору вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами, а при неможливості їх вирішення таким 
шляхом, в судах України згідно із законодавством України.  
 

 

10. Адреси та реквізити Сторін 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ  
 

ТОВ «Група «УМВБ»  
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1  
Код за ЄДРПОУ 36471995  
р/р 26509014422001 в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ  
МФО 300346  
електронна пошта: _____________________________________________ 

«___» ________________ 201_ р. 
 

 _________  

 

____________________ /_______/  

 

ОРЕНДАР  

period on the same terms and conditions.  

8.2. This Agreement shall come into the force upon signature by both 

Parties.  

 

9. Miscellaneous 

9.1 This Agreement is made in the Ukrainian and English languages in two 

original copies, one for each Side. If any discrepancies arise between 

English and Ukrainian texts, Ukrainian version prevails.  

 

 

9.2. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by 

signing additional agreements, which form an integral part of this 

Agreement, provided that they are signed by authorized representatives of 

the Parties and sealed.  

 

9.3. All disputes concerning this Agreement are resolved through 

negotiations between the Parties, and if it is impossible to solve them via 

negotiations, the disputes will be resolved in the courts of Ukraine under the 

laws of Ukraine.  

 

10. Addresses and details of the Parties 

 

The LESSOR  

 

“UICE “Group” LLC  
Address: 04070, m. Kyiv, str. Mezhyhirska, d. 1  

EDRPOU code 36471995  

Acc. No 26509014422001 PJSC "Alfa-Bank", Kyiv  

MFO 300346  

Email: _______________________________________________________ 

«___» ________________ 201_  
 

 _________  

 

____________________ /_______/  

 

LESSEE  
_____________________________________________________________  
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_____________________________________________________________ 

 

Адреса: ______________________________________________________ 

 

Код за ЄДРПОУ __________________ 

 

п/р______________________________ в ___________________________  

 

МФО ___________ 

 

електронна пошта: _____________________________________________  

 

«___» ________________ 201_ р.   

 

 

/_________/  

 

_________________/________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: ______________________________________________________  

 

EDRPOU code _________________ 

 

Acc. No _________________________ in __________________________  

 

MFО ___________  

 

Email: _______________________________________________________  

 

«___» ________________ 201_ р.   

 

 

/_________/  

 

_________________/________/ 
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ДОДАТОК № 1  
до Договору № _____ оренди брокерського місця  
від «___» ____________ 20__року  
 

АКТ 

приймання-передачі Брокерського місця 

до Договору № ____ від «____» ___________ 20__ 

оренди брокерського місця на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

 

м. Київ                                                           “ ___“ ___________20___ року 

 

 Ми, що нижче підписалися, представник ТОВ «Група «УМВБ» (далі - 
Орендодавець), як Член Універсальної товарної біржі «Контрактовий 
дім УМВБ» (далі - Біржа) в особі ________________________________, 

який діє на підставі __________, з одного боку, та  
представник ________________________________ (далі – Орендар) в 
особі ________________________________, який діє на 
підставі______________, з другого боку, склали цей Акт про 
нижчезазначене:  
 

Орендодавець згідно п. 5.1.1 Договору №______ від 
“__”_____________20__р., передав, а Орендар прийняв в користування 
Брокерське місце на Біржі, правовий режим якого викладено в Договорі 
№______ від “__”_____________201__р.  
 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ  
 

ТОВ «Група «УМВБ»  
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1  
Код за ЄДРПОУ 36471995  
р/р 26509014422001  
в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ  
МФО 300346  
 

електронна пошта: _____________________________________________ 

«___» ________________ 201_ р.  

ANNEX 1  

to the Broker Site Lease Agreement ______  

from ____________ 20__  

 

Transfer and Acceptance ACT 

of Broker site to the Broker Site Lease Agreement 

No. _____________ from "____" ___________ 20__ 

at the Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" 

 

 

Kyiv                                                                                 ____________20___  

 

We, who signed hereunder, representative of “UICE "Group” LLC 
(hereinafter – the “Lessor”) as a Member of the Universal Commodity 
Exchange “House of Contracts UICE” (hereinafter - the Exchange) 

represented by ______________________________, acting under the 

___________, on the one hand and 

______________________________________ (hereinafter - the “Lessee”), 
represented by ______________________________________, acting under 

_____________________, on the other hand, have made this Act as follows.  

 

The Lesser according to p. 5.1.1 of the Broker Site Lease Agreement No. 

_________________ from "____" ___________ 20__ at the Universal 

Commodity Exchange "House of Contracts UICE" (hereinafter – the 

“Agreement”) has transfer the Broker Site to the Lessee and the Lessee has 
accepted the Broker site at the Exchange for the use under the Agreement.  

 

The LESSOR  

 

“UICE “Group” LLC  
Address: 04070, m. Kyiv, str. Mezhyhirska, d. 1  

EDRPOU code 36471995  

Acc. No 26509014422001 PJSC "Alfa-Bank", Kyiv  

MFO 300346  

 

 

Email: _______________________________________________________  

«___» ________________ 201_  
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_________ 

 

____________________ /_________/  

 

 

ОРЕНДАР  
_____________________________________________________________ 

 

Адреса: ______________________________________________________ 

 

Код за ЄДРПОУ __________________ 

 

п/р _____________________________ в ___________________________  

 

МФО ___________ 

 

електронна пошта: _____________________________________________  

 

«___» ________________ 201_ р.   

 

/_________/  

 

_________________/________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

____________________ /_______/  

 

 

LESSEE  
_____________________________________________________________  

 

Address: ______________________________________________________  

 

EDRPOU code _________________ 

 

Acc. No _________________________ in __________________________  

 

MFО ___________  

 

Email: _______________________________________________________  

 

«___» ________________ 201_   

 

/_________/  

 

_________________/________/ 
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ДОДАТОК № 2  
до Договору № _____ оренди брокерського місця  
від «___» ____________ 20__року  
 

Акт приймання-передачі наданих послуг 

до Договору № ____ від «____» ___________ 20__ 

оренди брокерського місця на 

Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» 

 

м. Київ                                                          «____»   _________ 20___ року  
 

Ми, що нижче підписалися, представник ТОВ «Група «УМВБ» (далі - 

Орендодавець), як Член Універсальної товарної біржі «Контрактовий 
дім УМВБ» (далі - Біржа) в особі ___________________________, який 
діє на підставі ________, з одного боку, та  
представник __________________ «___________________________» 
(далі – Орендар) в особі ___________________________, який діє на 
підставі______________, з другого боку, склали дійсний Акт 
приймання-передачі наданих послуг про наступне:  
1. Орендодавець надав, а Орендар прийняв орендні послуги по 
Брокерському місцю на Біржі згідно Договору № ____ від «____» 
___________ 20__ оренди брокерського місця на Універсальній 
товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ» оренди брокерського місця 
(далі- Договір) у повному обсязі.  
2. Орендар оплатив орендну плату за користування Брокерським 
місцем згідно розділу 6 Договору у повному обсязі.  
3. Орендар не має жодних претензій до якості наданих Орендодавцем 
послуг.  
Орендодавець не має жодних претензій до Орендаря по оплаті орендної 
плати та виконанню умов Договору.  
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ  
 

ТОВ «Група «УМВБ»  
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1  
Код за ЄДРПОУ 36471995 

 р/р 26509014422001  
в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ 

ANNEX 2  

to the Broker Site Lease Agreement ______  

from ____________ 20__  

 

Services Acceptance Act for lease of the Broker site 

under the Broker Site Lease Agreement 

No. _____________ from "____" ___________ 20__ 

at the Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" 

 

Kyiv                                                                                      _________ 20___  

 

We, who signed hereunder, representative of “UICE "Group” LLC 
(hereinafter – the “Lessor”) as a Member of the Universal Commodity 
Exchange “House of Contracts UICE” (hereinafter - the Exchange) 

represented by ______________________________, acting under the 

___________, on the one hand and  

______________________________________ (hereinafter - the “Lessee”), 
represented by ______________________________________, acting under 

_____________________, on the other hand, have made this Act as follows.  

1. The Lessor has delivered and the Lessee has accepted the lease services 

for Broker site at the Exchange pursuant to the the Broker Site Lease 

Agreement No. _____________ from "____" ___________ 20__ at the 

Universal Commodity Exchange "House of Contracts UICE" (hereinafter – 

the “Agreement”) in full.  
2.The Lessee has made due payment for the use of the Broker site under 

section 6 of the Agreement in full.  

3. The Lessee has no claims to the quality of the Lessor’s services.  
 

The Lessor has no claim to the Lessee concerning due payment for the lease 

and performance of the Lessee’s undertakings according to this Agreement. 
 

The LESSOR  

 

“UICE “Group” LLC  
Address: 04070, m. Kyiv, str. Mezhyhirska, d. 1  

EDRPOU code 36471995  

Acc. No 26509014422001 PJSC "Alfa-Bank", Kyiv  

MFO 300346  
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МФО 300346  
 

електронна пошта: _____________________________________________ 

 

«___» ________________ 201_ р.  
 

/_________/  

 

____________________ /________/  

 

 

ОРЕНДАР  
_____________________________________________________________ 

 

Адреса: ______________________________________________________ 

 

Код за ЄДРПОУ __________________ 

 

п/р______________________________ в ___________________________  

 

МФО ___________ 

 

електронна пошта: _____________________________________________  

 

«___» ________________ 201_ р.   

 

/_________/  

 

_________________/________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: _______________________________________________________  

 

«___» ________________ 201_  
 

_________ 

 

____________________ /_______/  

 

 

LESSEE  
_____________________________________________________________  

 

Address: ______________________________________________________  

 

EDRPOU code _________________ 

 

Acc. No _________________________ in __________________________  

 

MFО ___________  

 

Email: _______________________________________________________  

 

«___» ________________ 201_   

 

/_________/  

 

_________________/________/ 
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Додаток № 5 

 

Вимоги до програмного 

та технічного забезпечення Учасників 

 

Вимоги до програмного та технічного забезпечення Учасників: 
1) операційна система Microsoft Windows 7 або новіша; 
2) швидкісне інтернет-підключення; 
3) браузер Opera, Firefox latest; 

4) Підтримка Microsoft Silverlight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix № 5 

 

 

Software ant technical Requirements 

 

 Software and hardware Requirements: 

1) Operating System Microsoft Windows 7 or later; 

2) high-speed Internet connection; 

3) Browser Opera, Firefox latest; 

4) Support for Microsoft Silverlight. 
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Додаток 6 

 

На бланку організації 
№ _______________ 

від «___» __________ 20 __ р. 
 

Універсальній товарній біржі 
«Контрактовий дім УМВБ» 

 

ПРОПОЗИЦІЯ 

_________________________________________________ 
(назва Учасника) 

щодо реалізації на аукціоні № __________________________________ 
                                                                          (тип нафтопродукту, режим торгівлі) 

На аукціоні № ________________, який відбудеться  
 

«___» _________ 20__р., пропонує реалізувати _____________________  
 

(____________________________________________________________) 

  

тонн ________________________________________________________ 
                                                                           (характеристика) 

з наступним розподілом по лотах: 
 

№ позиції 
аукціонно

го 
бюлетеня 

Обсяг 
______, 

що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн 

Кількість 

лотів, 
одиниць 

Загальний 
обсяг 

_________, 

тонн 

Формула  
ціноутвор

ення 
(попередн

я ціна) 

Стартовий 
диференціа

л, дол. 
США 

Формула  
ціноутвор

ення 
(остаточн

а ціна) 

       

       
В С Ь О Г О :      

 

1. Термін поставки:_________________________________________  

2. Умови поставки:__________________________________________ 

3. Умови оплати:____________________________________________ 

4. Крок аукціону:____________________________________________ 

Appendix № 6 

On a blank of Client 

№ ____  
From _________  

 

To Universal Commodity Exchange 

“House of Contracts UICE” 

 

OFFER 

_________________________________________________ 
(Name of participant) 

to implement at auction № ____________________________________ 
                                                                          (Type of petroleum product, trade regime) 

 On the Auction № ________________, which will  
 

"___" _________ 20__r., proposes to implement _____________________ 

 

(____________________________________________________________) 

  

tons ________________________________________________________ 

                                                              (characteristic) 

with the following distribution by lot: 

 
Auction 

item № 
Bulletin 

Volume 

______ 

contained 

in one lot, 

tons 

Number 

lots, 

units 

The 

total 

amount 

of 

______, 

tons 

Pricing 

Formula 

(Prelimina

ry) 

Starting 

differentia

l, USD 

Pricing 

Formula 

(final 

price) 

       

       

В С Ь О Г О :      

 

1. Delivery time: ______________________________________________ 

2. Terms of delivery: _ __________________________________________ 

3. Terms of payment: ________________ __________________________ 

4. Step of the auction: __________________________________________ 
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5. Місцезнаходження та реквізити продавця: 
______________,______________________________________________ 
      (поштовий індекс)                                                                 (адреса продавця) 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________ 

Індивідуальний податковий номер: ______________________ 

Свідоцтво платника ПДВ № ___________________ 

 

телефон (______) ____________________________ 

телефакс (______) ___________________________ 

E-mail ______________________________________ 

 

Розрахунковий рахунок: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Гарантії продавця: 
Продавець гарантує, що запропоновані до реалізації на аукціоні обсяги 
______________________ не знаходяться під арештом, в заставі та 
необтяжені іншими зобов'язаннями. 
 
7. З Регламентом організації та проведення електронних біржових 
аукціонів з продажу нафтопродуктів в режимі торгівлі диференціалами 
на УТБ «Контрактовий дім УМВБ» ознайомлені та зобов'язуємося 
виконувати. 
 

Керівник організації _________________ ______________________ 
                                                                           (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

Головний бухгалтер  _________________ ______________________ 
                                                                           (підпис)                               (прізвище та ініціали)  

 

Отримано УТБ «Контрактовий дім УМВБ»  
«___» _________ 20 __ р. 

 
 

5. Location and details of the seller: 

______________, ______________________________________________ 

  (zip code)                                       (seller's address) 

 

Identification code of EDRPOU ________________ 

Individual tax number: ______________________ 

Certificate of VAT payer No. ___________________ 

 

phone (______) ____________________________ 

telefax (______) ___________________________ 

E-mail ______________________________________ 

 

Settlement account: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Warranty of the seller: 

The seller warrants that the amounts offered to the auction at auction 

______________________ are not under arrest, pledged and not subject to 

other obligations. 

 

7. With the Regulations on the organization and holding of electronic 

exchange auctions for the sale of petroleum products in the trade mode of 

differentials at UTB "Contract House of the UICE", we are acquainted and 

committed to fulfill. 

 

Head of the organization _________________ ______________________ 

                                                         (signature) (surname and initials) 

 

Chief Accountant _________________ ______________________ 

                                              (signature) (surname and initials) 

 

 

 

UTB "UICCE Contract House" ReceivedUTB "UICCE Contract House" 

Received 

«___» _________ 20 __ year 
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Додаток № 7 

 

Протокол 

Аукціону 

Час 
уклад
ання 
контр
акту 

№ 
кон
тра
кту 

№ 
пози
ції 

бюле
теня 

К-сть 
лотів 

за 
контра
ктом 

Обсяг, 
що 

міститьс
я в 

одному 
лоті, 
тонн 

Загаль
ний 

обсяг 
за 

контра
ктом, 
тонн 

Формул
а 

ціноутв
орення 

Стартови
й 

диферен
ціал, 
дол. 

США за 
тону 

Диферен
ціал 

придбан
ня, дол. 
США за 

тону 

Загаль
ний 

дифер
енціал 
придба

ння, 
дол. 
США 

№ 
Учас
ника 

 
 

     
 

    

Всього:      

 

Список учасників-переможців аукціону 

№ учасника Назва 
Код 

 (ЄДРПОУ) 

 
 

  

 

 

Представник  УТБ «Контрактовий дім УМВБ» 

 

_________________________________ 
(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix № 7 

 

Auction 

Protocol 

Time 
contr
act 

con
trac

t 
nu
mb
er 

Item 
numb

er 
Bullet

in 

Numbe
r of lots 
under 

contrac
t 

The 
amount 
containe
d in one 
lot, tons 

The 
total 

amount 
of the 

contrac
t, tons 

Pricing 
Formula 

Starting 
differenti
al, USD 
per ton 

Differenti
al 

acquisiti
on USD 
per ton 

The 
total 

differe
ntial of 
acquisit

ion 
USD 

Partic
ipant 
numb

er 

 

 
     

 
    

Total:      

 

List of participants-winners of the Auction 

Participant number Name 
Code 

( EDRPOU) 

 
 

  

 

Representative 

Universal Commodity Exchange  

“House of Contracts UICE” 

 

_________________________________ 
(signature) 
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Додаток № 8 

 

Підсумки по придбаним обсягам  
для Покупця № ___ - _________________ 

                                                        (назва учасника) 

№ пп 
№ 

контракту 
№ позиції 
бюлетеня 

Вид 
нафтопроду

кту 

Обсяг 
купівлі, 

тонн 

Диференціал 
придбання, 
дол. США за 

тону 

Комісія 
Учасника, 
дол. США 

       

  ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix № 8 

 

Results on volume purchased 

for Buyer № ___ - _________________ 

                                 (Name of participant) 

№   contract 
number 

Item 
number 
Bulletin 

Type of 
petroleum 

product 

The volume 
of 

purchases, 
tons 

Differential 
acquisition 
USD per ton 

Commission 
Participant 

USD 

       

  Grand total:    

 

 


