І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа
"ПРАЙС" (надалі по тексту "Біржа"), утворена відповідно до вимог Закону
України "Про товарну біржу", Цивільного та Господарського кодексів
України, інших законодавчих актів на добровільних засадах.
Відповідно до рішення засновників Біржі від 28.07.2000 року та рішення
засновників Рівненської універсальної товарно-майнової біржі "Ринг" від
13.07.2000 року, остання приєднана до Рівненської міжрегіональної
універсальної товарно- майнової біржі "Прайс".
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа "ПРАЙС" є
правонаступником усіх прав та обов'язків Рівненської універсальної товарномайнової біржі "Ринг".
Скорочена назва Рівненської міжрегіональної універсальної товарномайнової біржі “Прайс” — РМУТМБ “Прайс”, яка може застосовуватись в
офіційних, звітних, фінансових та банківських документах.
2. Біржа є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у
Рівненському міськвиконкомі, має відокремлене майно, самостійний баланс,
може від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки,
укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та
третейському судах, має круглі печатки із своїм найменуванням, штампи,
фірмовий знак (символ).
3. Біржа має і може відкривати в банківських установах нові рахунки (в
т.ч. Поточні, депозитні, валютні) для здійснення кредитно-розрахункових
операцій, згідно законодавства України.
4. Діяльність Біржі регламентується чинним законодавством України, цим
Статутом, Правилами, Положеннями та Регламентами біржової торгівлі,
Положенням про біржовий арбітраж та здійснюється за принципами
рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних цін, публічного
проведення біржових торгів.
5. Біржа діє на основі самоврядування та господарської самостійності.
6. Біржа не відповідає за власними зобов'язаннями засновників та членів
Біржі, а засновники та члени Біржі не відповідають за власними зобов'язаннями
Біржі.
7. Біржа може створювати філії та представництва без прав юридичної
особи на території України та за кордоном. Повноваження філій та
представництв визначаються Положеннями про них, що затверджуються
Біржовою радою. Філії та представництва діють від імені Біржі, можуть мати
власну печатку та штамп, з посиланням в їх тексті на приналежність до Біржі,
поточний та інші рахунки в установах банків. Керівник філії та представництва
призначається і звільняється з посади за рішенням Біржової ради, відповідно до
чинного законодавства. Керівник філії та представництва несе повну
відповіальність за наслідки діяльності даного структурного підрозділу.
8. Біржа має право засновувати або бути співзасновником інших
юридичних осіб, у тому числі брокерських контор.

9. Місце знаходження Біржі: 33028,Україна, м. Рівне, вул. Гетьмана
Мазепи 4а/6а.
II. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ БІРЖІ
10. Засновниками Біржі є фізичні особи - громадани України:
Юдович Алла Павлівна — паспорт серії СР № 346660, виданий
Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 20 листопада 1998р.,
зареєстрована за адресою: м.Рівне, вул. Драгоманова, 1 кв.8, ідентифікаційний
номер облікової картки платника податків 2211016668;
Вайншельбойм Михайло Ісакович - паспорт серії СР № 075649, виданий
Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 15 травня 1996р.,
зареєстрований за адресою: м.Рівне, вул. Кошового, 3, ідентифікаційний номер
облікової картки платника податків 1930404251.
11. Засновники, як члени Біржі, приймають участь у загальних зборах членів
Біржі на загальних підставах.
12. Засновники є членами Біржової ради.
13. Членами Біржі, крім її засновників, є також прийняті до її складу
вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи, які визнають даний Статут,
сплачують вступний та періодичні внески, розмір яких визначається Біржовою
радою. Фізичні та/або юридичні особи можуть бути членами Біржі на постійній
або тимчасовій (на одну біржову сесію) основі.
14. Заяви про прийом в члени Біржі подаються до виконавчої дирекції.
До заяв про прийом в члени Біржі юридичних осіб додаються документи,
визначе- ні Біржовою радою.
15. Заява про прийом в члени Біржі розглядається Біржовою радою не
пізніше 10 діб з дня подачі.
16. Вступний внесок член Біржі може внести, за погодженням з Біржовою
радою, в майновій або грошовій формі.
17. Члени Біржі на постійній основі мають право:
а) здійснювати біржові операції на Біржі;
б) брати участь у вирішенні питань діяльності Біржі, обирати і бути
обраними до її керівних органів;
в) здійснювати всі управнення, що випливають зі сплати пайового або
вступного внеску;
г) користуватись всіма послугами Біржі.
Тимчасові члени біржі мають лише право здійснювати біржові операції на
Біржі протягом однієї біржової сесії.
18. Постійні та тимчасові члени Біржі зобов'язані:
- дотримуватись статуту Біржі, Правил біржової торгівлі, рішень
загальних зборів членів Біржі та Біржової ради;
- проводити розрахунки за своїми угодами відповідно до Правил
біржової торгівлі та своєчасно інформувати Біржову раду про зміни у своєму
фінансовому становищі, що можуть негативно вплинути на виконання ними
зобов'язань перед третіми особами та Біржею;
- сплачувати вступний та періодичні членські внески;

- вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною Правилами
біржової торгівлі;
- подавати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі;
- не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю
про діяльність Біржі.
19. Члени Біржі мають право припинити членство у Біржі, письмово
повідомивши про це виконавчу дирекцію.
20. Член Біржі, в тому числі і його засновник, може бути виключений зі
складу Біржі за рішенням Біржової ради або загальних зборів членів Біржі в разі
неприйняття більше трьох років участі в діяльності Біржі, роботі її керівних
органів, а також при невиконанні вимог даного Статуту та інших обов'язкових
рішень керівних органів Біржі.
21. При виході або виключенні з членів Біржі сплачені вступний, пайовий
та періодичні внески не повертаються і є власністю Біржі.
22. На членів Біржі, які порушили Статут можуть накладатися штрафи,
розмір та порядок застосування яких встановлюються Біржовою радою.
III. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ.
23. Предметом та ціллю діяльності Біржі є надання послуг вітчизняним та
іноземним юридичним та фізичним особам в укладанні біржових угод,
формування ринкових товарних цін, виявлення попиту та пропозицій на товари,
вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним
торгівельних операцій.
В процесі діяльності Біржа має право:
- здійснювати організацію та проведення прилюдних біржових торгів та
аукціонів, у тому числі із застосуванням електронної торгової системи, з
продажу:
а) об'єктів державної та комунальної власності, відчуження якого можливе
з дозволу органів приватизації, майна підприємств, установ, організацій і
громадян;
б) об'єктів та майна податкової та банківської застави;
в) об'єктів та майна безгосподарчого та успадкованого державою;
г) об'єктів та майна збанкрутілих підприємств та банківських установ;
д) арештованого та конфіскованого майна і об'єктів;
е) майна, що реалізується за рішеннями митних та інших органів, яким
надано право вилучення та примусової реалізації майна юридичних та фізичних
осіб;
є) об'єктів незавершеного будівництва.
Об'єктами торгівлі на Біржі можуть бути нерухоме та рухоме майно,
транспортні засоби, споживчі товари, продукція виробничо-технічного
призначення, різноманітна сировина та матеріали, сільськогосподарська та
лісогосподарська продукція, нафтопродукти, енергоносії та інші матеріальні
цінності, що можуть перебувати у вільному торгівельному обігу.
Об'єктами торгівлі на Біржі також можуть бути твори мистецтва, вироби
дозволеного колекціонування, майнові права, права оренди, в тому числі

земельних ділянок, права вимоги за кредитними договорами до третіх осіб та
інше;
- оформляти та реєструвати угоди купівлі-продажу, міни, укладені за
наслідками біржових торгів та аукціонів;
- здійснювати торгівлю форвардними та ф'ючерсними контрактами;
- засновувати друковані засоби масової інформації, радіо- та телевізійні
канали, видавати та розповсюджувати газети, біржові бюлетені, довідники, інші
інформаційні та рекламні видання;
- здійснювати маркетингові дослідження товарних ринків, або доручати
їх проведення іншим суб'єктам підприємницької діяльності за договорами;
- здійснювати розповсюдження інформації', в т.ч. через Інтернет,
пов'язаної з кон'юнктурою ринку;
- надавати послуги по навчанню, проведенню семінарських занять з
брокерами щодо роботи на біржі;
- формувати статутні фонди утворених Біржею брокерських контор,
інших юридичних осіб;
- благодійна діяльність.
24. Біржа має також право проводити експертну оцінку майна, майнових і
немай- нових прав та бізнесу в тому числі:
цілісних майнових комплексів об'єктів приватизації Групи А, нерухомості;
акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських
товариств та інших об'єднань;
цілісних майнових комплексів підприємств групи Б, В, Г;
нематеріальних активів;
машин, транспортних засобів та обладнання, невстановленого
обладнання, зокрема його технічного стану;
повітряних літальних апаратів; судноплавних засобів;
здійснення оцінки земельних ділянок та майна, пов'язаних з землею
(будівля, споруда, квартира), а також іншого майна, яке віднесене
законодавством до нерухомого; здійснення оцінки цінних паперів та їх
похідних; здійснення оцінки об'єктів інтелектуальної та промислової власності;
здійснення оцінки майнових прав вимоги; здійснення оцінки предмета застави;
здійснення оцінки державних корпоративних прав; здійснення оцінки майна у
разі передачі його в оренду;
здійснення оцінки у разі примусового вилучення майна при зверненні
стягнення на це майно за рішенням суду або арбітражного суду, виконавчими
написами нотаріусів, за рішенням органів державної влади за обставин
надзвичайного характеру (реквізиції); здійснення оцінки у разі націоналізації
майна; здійснення оцінки безгосподарського майна та скарбів;
здійснення оцінки при визначенні початкової ціни аукціонів та конкурсів
по продажу державного майна;
здійснення оцінки при передачі в оренду державних підприємств, їх
відокремлених підрозділів та іншого державного майна;
На здійснення робіт з організації та проведення аукціонних торгів та
експертної оцінки Біржа укладає угоди, договори, в т.ч. з Фондом держмайна

України, Державною фіскальною службою України та їх органами на місцях,
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також з іншими організаціями,
установами та підприємствами.
IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ.
25. Вищим органом управління Біржі є загальні збори її членів.
26. До компетенції загальних зборів належать:
а) внесення змін та доповнень до Статуту Біржі, прийняття Статуту
Біржі у новій редакції;
б) розгляд скарг на дії Біржової ради;
в) обрання та відкликання членів Біржової ради, Біржового арбітражу та
ревізійної комісії;
г) прийняття рішень про прийом та виключення з членів Біржі;
д) прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Біржі,
створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Загальні збори членів Біржі можуть також розглядати та вирішувати й
будь-які інші питання діяльності Біржі, в т.ч. й ті, що належать до компетенції
Біржової ради чи виконавчого органу Біржі.
27. Загальні збори збираються в міру необхідності, але не рідше одного
разу на рік.
Загальні збори веде голова Біржової ради, а в разі його відсутності - один
з його заступників.
Загальні збори вважаються повноважними, якщо в їх роботі приймають
участь не менше 2/3 членів Біржі.
Рішення приймаються простою більшістю голосів.
28. У період між загальними зборами членів Біржі управління Біржею
здійснює Біржова рада, яка обирається загальними зборами Біржі строком на 3
роки.
29. Біржову раду очолює голова, який обирається на першому
організаційному засіданні новообраної Біржової ради. До складу Біржової
ради входять засновники (за статусом) та виконавчий директор Біржі.
30. До компетенції Біржової ради входять:
а) розгляд заяв і скарг членів Біржі;
б) затвердження Правил, Положень та Регламентів біржової торгівлі та
Положення про біржовий арбітраж;
в) розгляд і прийняття рішень про прийом та виключення з членів Біржі;
г) призначення директора та головного бухгалтера;
д) зупинення на деякий час біржових торгів;
е) визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі;
є) визначення розмірів і порядку внесення вступних і періодичних
внесків;
з) встановлення оплати за послуги Біржі;
к) затвердження статутів новоутворених Біржею юридичних осіб, а також
Положень про філії, представництва, інші відокремлені та невідокремлені
структурні підрозділи Біржі;
л) призупинення діяльності на Біржі членів Біржі, що порушили умови

даного Статуту та Правила (Положення, Регламент) біржової торгівлі;
м) затвердження звіту виконавчої дирекції;
о) затвердження кошторису витрат на утримання виконавчої дирекції.
Біржова рада може також розглядати й вирішувати будь-які інші питання
діяльності Біржі, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів членів
Біржі і не делеговані вищим органом управління Біржі для розгляду та
вирішення Біржовій раді.
Загальними зборами членів Біржі можуть бути передані Біржовій раді
окремі власні повноваження, зазначені у пункті 26 даного Статуту.
Засідання Біржової ради проводяться по потребі, але не рідше одного разу
на місяць і є повноважними, якщо на них присутні більше половини обраних
(призначених за статусом) членів Біржової ради. Рішення Біржової ради
приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів ради.
31. Для повсякденного управління Біржею та забезпечення її поточної
діяльності на Біржі утворюється виконавча дирекція та спеціальні підрозділи:
розрахункова палата, біржовий арбітраж, котирувальна комісія та інші
підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.
Підрозділи Біржі діють на підставі положень, що затверджуються
Біржовою радою.
З працівниками Біржі, які працюють за наймом, укладаються трудові
контракти.
32. Виконавчу дирекцію очолює директор, який вирішує усі повсякденні
питання діяльності Біржі, крім тих, що входять до компетенції загальних зборів
та Біржової ради.
Директор має право:
- без доручення діяти від імені Біржі в межах, визначених трудовим
контрактом;
- укладати договори в межах, визначених трудовим контрактом,
відкривати рахунки в установах банків;
- укладати та припиняти трудові контракти з працівниками Біржі;
- розпоряджатись майном та коштами Біржі в межах, визначених
Біржовою радою;
- затверджувати штатний розклад Біржі та її відокремлених підрозділів
(філій і представництв);
- вирішувати питання заохочення та притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності працівників Біржі, крім головного бухгалтера .
33. Контроль за діяльністю Біржі здійснює ревізійна комісія, яка
обирається загальними зборами в кількості 3 членів строком на 3 роки.
34. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Біржі всі
необхідні матеріали та особистих пояснень. Посадові особи зобов'язані
виконувати вимоги ревізійної комісії. Висновки по перевірках комісія доповідає
Біржовій раді.
35. Ревізійна комісія має право ставити перед Біржовою радою питання
про скликання позачергових загальних зборів членів Біржі, якщо виникла
загроза суттєвим інтересам Біржі або виявлені зловживання посадових осіб.

36. Діяльність Біржі може контролюватись іншими органами в межах їх
компетенції. Перевірки, що здійснюють зазначені органи, не повинні
перешкоджати нормальній роботі Біржі.
37. Трудовий колектив Біржі має права та обов'язки, передбачені чинним
законодавством. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами працівників, а в період між зборами - радою трудового колективу,
члени якої обираються таємним та прямим голосуванням на 2 роки зборами
трудового колективу.
V. МАЙНО ТА ФОНДИ БІРЖІ.
38. Біржа є власником:
- майна та грошових коштів, переданих їй засновниками та членами
Біржі у вигляді пайових, вступних та періодичних внесків;
- іншого майна та коштів, набутих на підставах, не заборонених чинним
законодавством;
- послуг, наданих юридичним та фізичним особам внаслідок власної
статутної діяльності.
39. Майно Біржі формується за рахунок:
- пайових, вступних та періодичних внесків;
- надходжень від біржових операцій та за надання послуг філіями Біржі;
- штрафів за порушення Статуту Біржі та Правил біржової торгівлі.
Порядок накладання та розміри штрафів визначаються Положенням, що
затверджується Біржовою радою;
- інших грошових надходжень, в тому числі пасивних доходів, що не
суперечать чинному законодавству.
Майно Біржі складається з основних та обігових коштів, інших цінностей та
коштів, що відображаються на самостійному балансі та належить їй на праві
власності.
40. Держава гарантує захист майнових прав Біржі. Вилучення майна Біржі
не допускається, крім випадків, передбачених законом. Збитки, завдані Біржі
внаслідок порушення її майнових прав, незаконного втручання в іі діяльність,
відшкодовуються у встановленому порядку.
41. Біржа може створювати фонди: резервний, матеріального
стимулювання і заохочення, розвитку, соціальної підтримки та інш. Розміри
відрахувань та порядок їх використання встановлюються Біржовою радою.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Біржі або
надане їй у користування, несе Біржа.
Статутний капітал (фонд) Біржі, що включає в себе також статутний фонд
(капітал) приєднаної Рівненської універсальної товарно-майнової біржі “Ринг”,
формується за рахунок пайових внесків засновників, вступних та періодичних
внесків членів Біржі (членських внесків), власних коштів Біржі і складає станом
на 01.03.2016 року 5010000 (п'ять мільйонів десять тисяч) гривень.
42. Біржа працює на принципах самоуправління та самофінансування.
Біржа самостійно визначає розміри вступних та періодичних внесків членів
Біржі, які можуть переглядатись та змінюватись у встановленому даним

Статутом порядку, а також ціни (тарифи) на послуги, що надаються нею, в т.ч.
реєстраційних збір.
Біржа не має на меті одержання прибутку і є неприбутковою
організацією.
43. Майном та коштами, набутими у вигляді членських внесків,
реєстраційного збору, інших платежів за надані Біржею послуги, а також
майном, придбаним, внаслідок статутної діяльності, Біржа самостійно
розпоряджається і використовує на власний розсуд виключно для фінансування
витрат на утримання Біржі, як неприбуткової організації, реалізації цілей
(завдань) і напрямків діяльності, визначених Статутом, за рішенням загальних
зборів членів Біржі, а в період між зборами - за рішенням Біржової ради.
44. Біржа має право орендувати за плату, отримувати від фізичних та/або
юридичних осіб безкоштовно у постійне чи тимчасове користування нерухоме
майно, здійснюючи щодо нього реконструкцію, капітальний ремонт лише за
письмовою згодою його власника, наймати за договором оренди (найму)
автотранспорнi засоби, оргтехніку, iншi матерiальнi цiнностi, необхідні для
здійснення Біржею її статутної діяльності, укладати договори цивільноправового характеру з фізичними (у тому числі з підприємцями) та
юридичними особами на отримання від них послуг, пов”язаних із
забезпеченням діяльності Біржі, зокрема, щодо організації випуску Біржового
бюлетеня, підтримання у належному стані (профілактика та ремонт) усіх видів
оргтехніки, розробки різних видів та напрямків програмного забезпечення,
аудиторського нагляду за правильністю проведення фінансово-господарських
операцій, складання бухгалтерської документації та звітності, охоронних та
інших видів послуг і робіт, необхідних для забезпечення належної роботи
Біржі.. Біржа має право за рахунок власних та залучених коштів будувати,
придбавати за плату або безкоштовно нерухоме майно, автотранспорнi засоби,
оргтехніку, інші матерiальні цінності, що можуть бути у цивільному обороті і
необхідні для забезпечення діяльності Біржі.
Біржа може отримувати кредити, позики (в т.ч. безпроцентні), а також надавати
безпроцентні позики на зворотній основі своїм партнерам (крім засновників,
членів Біржі, її посадових осіб), набувати й реалізовувати цiннi папери, згідно
чинного законодавства.
45. Біржі забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Біржі,
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та пов'язаних з ними осіб.
46. Біржа має право одержувати у встановленому порядку готівкові кошти
в установах банків, згідно чинного законодавства.
47. Збитки, що можуть виникнути в процесі або по наслідках діяльності
Біржі, компенсуються за рахунок майна та коштів, належних Біржі на праві
власності.
Звернення стягнення на пайовий внесок засновника, а також на вступний
та періодичні внески члена Біржі за його власними зобов'язаннями перед
третіми особами не допускається.

