
Погляд ТБ «Українська 

міжрегіональна спеціалізована» 

на створення конкурентного 

ринку біопалива в Україні

ТБ «УМС» 

м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А

(044) 337-23-62

uisce.com.ua (office@uisce.com.ua)



ТБ «Українська міжрегіональна 

спеціалізована»
Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» заснована в 2006 році.

Має 152 брокерські контори, які працюють на території всієї України.

Основними напрямками діяльності є: організація та проведення біржових торгів, електронних 
аукціонів та аукціонів в залі «з молотка».

ТБ «УМС» здійснює свою діяльність на підставі таких документів:
- Договір ФДМУ № 320  від 29.08.2016 року.
- Договір про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності.
- Лист Державної фіскальної служби України № 9465/6/99-99-23-03-15 від 23.12.2014 року.
- Ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на проведення земельних торгів (серія 
АЕ № 191303).

- Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 20272-
10672Р) «Біржова газета» (загальнодержавного значення).

ТБ «УМС» приймає участь у:
1) розробці проекту Закону України «Про товарний біржовий ринок»;
2) розробці річних планів регулятора біржового ринку щодо застосування біржового механізму 

при лібералізації товарних ринків;

3) Канадсько –Українському зерновому проекті;
4) розробці системи електронних торгів щодо закупівлі та продажу товарів, майна тощо.

Телефони: +38(044) 337-23-61, 337-23-62.
Електронна адреса: office@uisce.com.ua.
Web-сторінка в мережі Інтернет: www.uisce.com.ua.

http://www.uisce.com.ua/


Вільний продаж 329 128 907, 80 грн

Державне та комунальне майно,
в тому числі земельні ділянки 3 562 916, 85 грн

Нафтопродукти 3 438 158 444 грн

Природний газ 2 544 553 200 грн

Скраплений газ 962 623 448, 50 грн

Податкова застава 923 997, 25 грн

Майно неплатоспроможних 

банків та відступлення права
вимоги за кредитами іншим 
установам при ліквідації банківської установи 1 245 969, 19 грн



Біржовий ринок біопалива в Україні
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http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921&cat_id=32867



http://www.mdi.org.ua/images/Files/Library/LAESM-Manual_BioEnergy_Projects_Nov2015.pdf
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Гарантійний внесок сплачується на рахунок ТБ «УМС»

Продавець та покупець 10% від вартості лоту
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Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» є ГАРАНТОМ на оплату та поставку об’ємів придбаної продукції. 
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Четвер
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покупку

Проведення торгів/аукціонів

Графік проведення електронних торгів



ТБ «УМС» є одним з лідерів на біржовому ринку 

України.

Маємо висококваліфікованих  спеціалістів з 

досвідом роботи більше 7 років. 

Враховуючи вище викладене, 

пропонуємо скористатись нашими послугами за 

для досягнення спільного результату!
ТБ «УМС» 

м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А
(044) 337-23-62

uisce.com.ua (office@uisce.com.ua)


