Затверджено
Загальними зборами членів ЗУРАБ
від 26.12. 2017 року
Голова біржового комітету
В.А. Врига __________
Тарифи на послуги
Західно - Української регіональної агропромислової біржі
Вводяться з 01.01.2018 року.
№
Найменування послуг
п/п
I.
1.1.

1.2.

1.3.

Вартість
без ПДВ, грн.

Внутрішні контракти
Біржовий збір за реєстрацію угод купівлі- до 10 т.
продажу сільськогосподарської продукції. від 10т – 100т.

– 1%
– 0, 5%
від 100т – 1000т. – 0,25%
від 1000т – 5000т . – 0,15%
понад 5000 т.
-0.05%
Біржовий збір за реєстрацію міжбіржових 0,1% від вартості
контракту,
контрактів
від 1500т – 3000т . –0,10%
від 3000т – 5000т. – 0,05%
вартості – 0,04%
Біржовий збір за реєстрацію контрактів з 0,1%
понадвід
5000т.
контракту.
використанням біржового механізму

Примітка
Вартість збору
встановлюється від
суми контракту, але не
менше 500 грн.
Не менше 500 грн.

Не менше 1000 грн.

гарантування розрахунків
II.
2.1.

Зовнішньо-економічні угоди (СПОТ)
до 50т.
– 0,5%
Вартість збору
Біржовий збір за реєстрацію експортновід
50т
–
100т.
–
0,25%
встановлюється від
імпортних операцій на сільськогосподарську продукцію, в тому числі зернову від 100т – 1500т. – 0,15% суми контракту, але не
від 1500т – 3000т . –0,10% менше 500 грн.
від 3000т – 5000т. – 0,05%
понад 5000т.
– 0,04%

II
2.2

Зовнішньо-економічні угоди (Форвард)
– 0,5%
Біржовий збір за реєстрацію експортно- до 50т.
від 50т – 100т.
– 0,4%
імпортних операцій на сільськогосповід
100т
–
1500т.
– 0,3%
дарську продукцію, в тому числі зернову

від 1500т – 3000т . –0,2%
від 3000т – 5000т. – 0,1%
понад 5000т.
– 0,05%

III

Договори купівлі-продажу

Вартість збору
встановлюється від
суми контракту, але не
менше 500 грн.

3.1

IV.

Біржовий збір за підготовку та укладання 250 грн.
угод на купівлю-продаж нерухомого
майна.

Організація та проведення біржових та аукціонних торгів
Винагорода за підготовку та проведення
аукціонів та біржових торгів за
напрямками

а) податкова застава;
4.1.

б) банкрутство, ліквідація підприємств;

4.2
4.3

4.4.

З кожної брокерської
контори

в) реалізація майна державних та
комунальних підприємств;
г) реалізація майна юридичних та
фізичних осіб ;
д) реалізація майна заставного,
конфіскованого, арештованого та
безхазяйного;
ж).організація та проведення аукціонних
торгів з продажу у власність земельних
ділянок несільськогосподарського
призначення;

Не більше 5% від
Не менше 350
реалізаційної вартості
грн.
активів понад
1 млн. грн.,
не більше 7% від 101
тис. до 1 млн. грн,
не більше 10%-від 51 до
100 тис. грн.,
не більше 12% від 5-50
тис. грн,
не більше 15% до 5 тис.
грн
Не більше10% від суми Не менше 1000 грн.
реалізованого майна
10% від суми реалізованих товарів та майна
Не більше10% від суми
реалізованих товарів та
майна
Не
більше 10,0% від
суми реалізованих
товарів
До 5% від суми реалізованого лота

Не менше 500 грн.
Не менше 500 грн.
Не менше 500 грн.
Не більше 3500
неоподаткованих
мінімумів доходів
громадян

з). організація та проведення аукціонних До 50 відсотків від суми
торгів з продажу права оренди земельної річної оренди.
ділянки;
4.5.

4.6.

к).організація та проведення цільових
аукціонних торгів з визначення ціни на
сільськогосподарську продукцію і
продовольство.
несільськогосподарського
призначення;
л).організація та проведення
аукціонних

0,5% від суми договору Не менше 350 грн.

0,5% від суми договору Не менше 350 грн.

торгів з продажу необробленої деревини.
4.7.

м).організація та проведення відкритих
(публічних) аукціонів з продажу
майнових прав на об’єкти нерухомого
майна, реєстрації та організації обігу
форвардних контрактів.

ціна договірна

Не менше 700 грн. за
проведення
первинного і
вторинного аукціонів
для житлових
приміщень

V.
5.1.

Інформаційні послуги
Довідки про середньозважені ціни на
500 - 2000 гри.
сільськогосподарську продукцію.

5.2

Підготовка аналітичних матеріалів по
напрямам діяльності біржі.

5.3

Рецензування звітів про експертну оцінку ціна договірна

Не менше 500 грн.

5.4.

Проведення експертної оцінки

Не менше 500 грн.

5.5

Надання повного „комплекту брокера” на
електронних носіях

5.6.

Надання послуг ліцитатора для ведення
торгів за межами біржі

ціна договірна

Не менше 1500 грн.

5.7.

Підготовка та ведення справ у постійно
діючому третейському суді

ціна договірна

Не менше 2000 грн.

VI.
6.1

ціна договірна

ціна договірна

В залежності від
терміновості та
номенклатури
Не менше 1000 грн.

1000 грн.

Продаж (надання) біржових місць
Група А. Засновники

Брокерські місця надаюБез обмеження терміну
ться на безоплатній основі використання

6.2

Група Б. Брокерське місце з повним
переліком біржових операцій

6.3

Група В. Брокерське місце з обмеженим
переліком біржових операцій (продаж
або купівля)
Брокерське місце з обмеженим переліком
біржових операцій

Без обмеження терміну
використання – 10 000 грн,
- на 360 днів – 6500 грн,
- на 180 днів – 4000 грн,
- на 90 днів – 3000 грн.
- на 360 днів –5500 грн,
Операції обмежуються
- на 180 днів – 3800 грн,
продажем або
- на 90 днів – 2500 грн.
купівлею

6.4

Генеральний директор ЗУРАБ

-на 90 днів-1000 грн.

Операції виключно для
товаровиробників з
метою купівлі-продажу
до Аграрного фонду
Держрезерву, ДПЗК
України

І.М. Вуйцик

