
KoMiTeTy
Т бiржi

KoMiTeTy

року)
о.В. Маковий

Регламент проведення електронних торгiв сiльd рською пролукцiею на
Украiнськiй унiверсальнiй бiржi

1. Загальнi положення
1.1. Цей Регламент проведення електронних торгiв сiльськогосподарською

ПРОДУКЦiеЮ На Украiнськiй унiверса_пьнiй бiржi (да_rli - Регламент) розробленi вiдповiдно до
ДогоВорУ про надання послуг з проведення електронних торгiв вiд <21> сiчня 2020 року
}фАФЗ-2l/01-1, укладеного мiж ПАТ кАграрний фо"дu (да_пi - органiзатор торгiв) та
УКРаiНСькою унiверсЕlльною бiржею (да:li * бiржа), Правил бiржовоТ торгiвлi на Украiнськiй
УНiверса-пьнiй бiржi (далi - Правила бiржовоi торгiвлi), iнших нормативних документiв бiржi
та законодавства УкраiЪи.

1.2. Регламент регулюе правовiдносини, що виникають чи можуть виникнути мiж
ОРГаНiЗатОром торгiв, бiржею, заявник.lми та учасниками торгiв у процесi пiдготовки та
проведення торгiв у порядку, передбаченому цим Реглаrrлентом.

1.3. Метою проведення торгiв е забезпечення реалiзацii сiльськогосподарськоi
ПРОДУКЦii За наЙвищою цiною на засадах законностi, вiльноi конкуренцii та недопущення
проявiв корупцii.

1.4. Реглаrлrент повнiстю визнаеться органiзатором торгiв, бiржею, r{асниками торгiв
i е ОбОв'язковим для виконання. Будь-яка особа, яка ре€струсться для участi в торгах в
еЛеКТРОННiЙ торговiй системi (далi ЕТС KTrade>), пiдтверджуе, що ознайомлена з
регламентом та визнае його положення.

1.5. За порушення Регламенту особи несуть вiдповiда-tlьнiсть, передбачену
Правилами бiржовоi торгiвлi, Регламентом, iншими нормативними документи бiржi та
законодalвством Украiни.

1.6. Змiни до Реглалленту вносяться за умови попереднього погодження таких змiн
Органiзатором торгiв в порядку, передбаченому для його розроблення i затвердження. Бiржа
ДОВОДИТь до вiдома органiзатора торгiв i уrасникiв змiст Регламенту, змiни та доповнення до
нього за Допомогою iх розмiщення на офiцiйному сайтi бiржi в мережi IHTepHeT за адресою:
www.uub.com.ua.

1.7. Торги проводяться в ЕТС <Trade> на офiцiйному веб-сайтi бiржi за посиланням:
http://trade.uub.com.ua

1.8. В Реглаrrлентi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:
торги - це електроннi торги, що проводяться у формi аукцiону на пiдвищення цiни в

ЕТС KTrade)), предметом яких е продаж сiльськогосподарськоi пролукцii, та переможцем
яких визнаеться особа, яка запропонувirла найвищу цiну за конкретний лот.

ЛОт (предмет торгiв) це визначений органiзатором торгiв певний об'см
сiльськогосподарськоi продукцiТ, що було лопущено до електронних торгiв в ЕТС <Trade>.

Iншi термiни, використанi в Регламентi, вживаються у значеннi, наведеному в
Правилах бiржовоi торгiвлi. Право тлумачення TepMiHiB, застосованих у Регламентi,
належить виключно бiржi.

1.9. У разi наявностi суперечностi мiж змiстом Регламенту та будь-якими iншими
документtlп,lи, застосовуються положення цього Реглаrиенту.

кЗАТВЕРЩЖЕНО)
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2. Процедура пiдготовки торгiв
2.I. Торги вiдбуваються згiдно з повiдомленням про проведення торгiв i

ДОКУМенТацiею торгiв, що оприлюднюються органiзатором торгiв в ЕТС KTrade>.
2.2. Орrанiзатор торгiв мае пройти процедуру реестрацii в ЕТС KTrade>, укJIасти з

бiржею договiр та отримати доступ до персонЕIльного кабiнету.
2.3. Щля участi у торгах зiulвнику потрiбно ознайомитися з Регламентом та надати

Бiржi пtжет докрtентiв (,Щодаток 1 до Регламенту) для реестрашiТ в ЕТС KTrade> шляхом
надсилання вiдскановaних копiй на електронну адресу obo@uub.com.ua та подaльшим
надсиланшIм поштою на юридичну адресу Бiржi.

2,4. Пiслlя завершення процедури реестрацiТ в ЕТС KTrade> особа отримуе право
доступу до ЕТС за допомогою наданих йому персональних параметрiв доступу (логiн,
пароль) та право подавати з.uIвки на rlасть у торгах i цiновi пропозицii у порядку,
встановленому Регламентом.

2.5. Органiзатор торгiв розробляе i затверджуе повiдомлення про проведення торгiв i
докр{ентацiю торгiв, визначас початкову цiну предмета торгiв, суму гарантiйного внеску за
участь у торгах, встановлюс час початку та порядок проведення торгiв, форми та строк
подачi заrIв на rIасть у торгах, порядок внесення та повернення гарантiйного внеску, розмiр
кроку торгiв.

2.6. Повiдомлення про проведення торгiв повинно мiстити таку iнформацiю:
2.6.I. Органiзатор торгiв: Найменування: . Код

е!РПОУ: . Юридична адреса:
2.6,2. Початкова цiна (чифрами та прописом).
2.6.З. Предмет продажу:
2.6.З.I. Найменування предмета продЕDку та код вiдповiдно ло класифiкатора.
2.6.З.2. Територiальне розмiщення, базис.
2.6.З.З. Строк (графiк) переоформлення (вiдвантаження).
2.6.З.4. Режим роботи.
2.6.4. Умови переоформлення (вiдвантаження).
2.6.5. Вимоги до квшiфiкацiI у.rасникiв та спосiб ix пiдтвердження.
2.6,6, Крок аукчiону.
2.6.7. Гарантiйний внесок, порядок його внесення rlасникzllчlи торгiв та поверненнrI

iм, реквiзити рахунку дJuI перерахування BapTocTi придбаного майна.
2.6.8. Порялок проведення розрахункiв.
2.6.9.,Щата початку, час початку i порядок проведення торгiв.
2.6.10. Форма зЕцви на rIасть в торгах, порядок прийому, адреса мiсця прийому,

дата i час початку та закiнченЕя строку прийому зzulв на rIасть у торгах.
2.6.Ll. Перелiк документiв, що мЕlють буги доданi до заяви на )EIacTb у торг€tх.
2.6.12. Iнша iнформацiя.
2.7. Щокрлентацiя торгiв повинна мiстити таку iнформацiю:
2.7.|. Вiдомостi, зщначенi в пунктi 2.6 Реглшrенту.
2.'1.2. Вимоги до змiсту, скJIоду, оформлення та форми заJIви на у{асть у торгах.
2.7.З. Порядок, мiсце, дата початку i дата закiнчення строку подачi зirяв на расть у

торгах.
2.7.4. Порялок i строк вiдкликаннязаяв на rIасть у торгах.
2.7.5. Спосiб, день i час прийому зzIяв на участь у торгЕlх.
2.7.6.,Щата початку, час початку i порядок проведення торгiв.
2.7.7. Строк, протягом якого переможець торгiв повинен укJIасти договiр-купiвлi

продажу.
2.7 .8. OcHoBHi р{ови договору купiвлi-продажу.
2.8. Органiзатор торгiв зобов'язаний завантажити в ЕТС кТrаdе> перелiк пролукчii,

щодо якоТ будуть проводитися торги, якi сформовано за лотЕtп{и, разом iз повiдомленням про
проведення торгiв i документацiсю торгiв. Щя iнформацiя автоматично оприпюднюсться в
ЕТС <Тrаdе>.
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2.9. Органiзатор торгiв зобов'язаний забезпечити опублiкування повiдомлення про
проведення торгiв i документацii торгiв в ЕТС кТrаdе>.

2.10. Щоб взяти ylacTb у торгах зzulвник через персонаJIьний кабiнет обирае в
ЕТС KTrade)) лот, який мае HaMip придбати, та подае, у встановлений в повiдомленнi про
проведсння торгiв спосiб i строк, зiulву на участь у торгах pzвoм iз доданими докр[ентами, а
також завантажуе елоктроннi копii зttяви на участь у торгах за вiдповiдним лотом i доданих
до неi документiв в ЕТС <Trade> через персональний кабiнет.

2.11. Заявник, який мае наллiр взяти участь у торгах щодо певного лоту, сплачуе
реестрацiЙниЙ внесок та гарантiйний внесок, завантажуючи через персональний кабiнет в
ЕТС KTrade) документ, що пiдтверджу€ сплату таких BHecKiB. Реестрацiйний та гарантiйний
внески вважаються сплаченими з моменту iх зарахування на банкiвськi рахунки бiржi. Бiржа
приймае на розгJIяд зzulви на участь у торгах тiпьки у випадку оплати rlасником
реестрацiйного та гарантiйного BHecKiB по вiдповiдним лотЕlIчI, що сплачуеться на рахунки
бiржi:

- гарантiйний внесок у розмiрi 1% (без ПДВ) вiд початковоi (cTapToBoi) BapTocTi
лотiв на р/р }lb UA963006l40000026007000000380 в ПАТ кКРЕЩI АГРIКОЛЬ БАНК>, МФО
300614, rсод еДРПоУ 25158707, отримувач - Украiнська унiверс.lльна бiржа;

- реестрацiйний внесок у розмiрi 200,00 грн. (лвiстi гривень 00 копiйок) в т.ч. П,,ЩВ

ЗЗ,ЗЗ цн. (тридцять три гривнi 33 копiйки) на р/р Ns UA213006140000026006000002152 в
ПАТ (КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК), МФО 300614, код еДРПОУ 25158707, отримувач -
Украiнська унiверсальна бiржа.

2.12. Перелiк заявникiв, заяви на rIасть у торг.lх яких бiржа прийняла, нада€ться
органiзатору торгiв для подчrльшого розгJIяду та прийнятгя рiшення щодо допуску або не
допуску до yracTi в торгtlх.

2.13. Кожнiй заявi на участь у торгах в ЕТС <Trade> присвоюсться iндивiдуальний
номер. Органiзатор торгiв може перегJIядати поданi зiulвникilми зzuIви на r{асть у торгах
рЕвом iз доданими документЕlNtи, завантalкеними в ЕТС <Тrаdе>.

2.|4. Змвник мае право вiдкликати свою зtulву на rIасть у торгах до завершення
строку, встановленого для подання зiulв на участь у торгах, повiдомивши про це органiзатора
торгiв у порядку, зzч}наченому в докр{ентацii торгiв. Бiржа у тЕжому разi повертае внесений
гарантiйний внесок зЕuIвнику протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту одержання листа
про вiдкликання зtulви.

2.15. Заявник зобов'язаниiт сплатити гарантiйний внесок у порядку, встановленому
повiдомленням про проведення торгiв. У разi ненадходження гарантiйного внеску на

рахунок, зщначений в повiдомленнi про проведення торгiв, до дня проведення торгiв,
зtIявник, якого було визначено у{асником торгiв, не допускаеться до торгiв.

2.16. Прийом докрлентiв дJuI rracTi в торгах закiнчуеться не пiзнiше, дня, що
передуе дню проведення торгiв, якщо iнше не зазначено в повiдомленнi про проведеншI
аукцiону. Заява на )пIасть у торг.lх або будь-якi iншi докр[енти, поданi пiзнiше цього або
встановленого (у повiдомленнi про проведенЕя торгiв) строку повертаються зшIвнику.

2.I7. Один заJIвник мае право подати тiльки одну змву на rIасть в торгах по
окремому лоту.

2.18. Бiржа Ее уповноважена здiйснювати розгляд, перевiрку або приймати будь-якi
рiшення щодо допуску або не допуску заявникiв до yracTi в торгах.

2.19. Органiзатор торгiв здiйснюе розгляд, перевiрку, прийнятгя рiшення щодо
допуску або не допуску заявникiв до yracTi в торгах.

2.20. Органiзатор торгiв мае право вiдмовитися вiд проведення торгiв не пiзнiше нiж
за 2 (два) робочi днi до дня проведення торгiв. Повiдомлення про вiдмову в проведеннi торгiв
iз зазначенням причин розмiщуеться органiзатором торгiв невiдкладно, у день прийнятгя
цього рiшення, на сайтi бiржi uuЬ.соm.uа. Органiзатор торгiв протягом 1 (одного) робочого
дня з дня розмiщення повiдомлення про вiдмову в проведеннi торгiв iнформуе учасникiв
торгiв, яких було допущено до участi в торгах, про свою вiдмову вiд проведення торгiв, а
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бiржею, протягом 3 (трьох) робочих днiв, повертtlються гарантiйнi внески BHeceHi
учасникчlп,{и торгiв.

2.2|. Органiзатор торгiв ма€ право но допустити зtulвника до участi в торгах
викJIючно за HuIBHocTi однiеi з таких пiдстав:

2.2t.I. Неподання необхiдних дJlя yracTi в торгах документiв (заяви на участь у
ТОрГах за формою, визначеною документацiею торгiв, iз зазначенням реквiзитiв рахунку дJuI
Повернсння гарантiЙЕого внеску; докуN{енту, що пiдтверджуе внесення гарантiЙного та
роестраrriйного BHecKiB).

2.2|,2. Подання недостовiрних вiдомостей.
2.2|.3. Заява i докуruенти до Hei, поданi заявником, який е пов'язаною особою з

iншими зtulвникап{и в торгzlх, за одним лотом таlабо е членом виконавчого органу
органiзатора торгiв.

2.21.4. Наявнiсть обrрунтованих док.lзiв невиконання перед органiзатором торгiв
зобов'язань по попереднiм договорtlм, тощо.

2.22. Органiзатор торгiв зобов'язаний надiслати бiржi iнформацiю щодо
опрацювання заrIв на участь у торгах, щодо уrасникiв торгiв, яких було допущено або не
допущено до yracTi в торгах, iнформачiю щодо заявникiв, визначених уrЬсниками торгiв, не
пiзнiше, дня, що передуе дню початку торгiв, а також завантажити цю iнформацiю у uей
самий строк.

2.2З. Результат допуску або не допуску особи до yracTi в торгах вiдображасться в
персонirльному кабiнетi учасника на сторiнцi для подачi заяви на участь у торгiж. У разi
вiдмови зtIявнику в допуску, органiзатор торгiв обов'язково зtвначае пiдстави та мотиви
вiдмови. Такий зtulвник пiсля усунення виявлених недолiкiв мае право до закiнчення
кiнцевого TepMiHy прийнятгя зzuIв на участь в торгах rrовторно подати заJIву в порядку,
передбаченому Регламентом.

2.24. Учасники, якi отримали допуск до участi у торгах, запрошуються до yracTi в
торгах шJuIхом надсилання бiржею на iх поштову скриньку, вкшану при реестрацiТ,
повiдомлення про час проведення торгiв з посилtlнням на cTopiHKy вiдкритих торгiв.

3. Процедура проведення торгiв
3.1. Торги проводяться у вiдкритих торгових сесiях в робочi днi. Бiржа забезпечуе

можливiсть проведення торгiв в ЕТС KTrade> протягом робочого часу (понедiлок - п'ятниця з

900 до 17Ф години). При цьому, ЕТС KTrade)) мае функцiонувати у цiлодобовому режимi, KpiM
перiодiв проведення планових та позапланових профiлактичних робiт, iнформацiя про
проведенн я яких оприJIюднюеться автоматично.

3.2. Учасники, яких було допущено органiзатором торгiв, до yracTi у торгах за
визначеними лотtlми, одержують доступ до ylacTi в торгtlх. Органiзатор торгiв мае
можливiсть спостерiгати за ходом торгiв у режимi реального часу.

3.3. Торги у формi торговоi cecii проводиться у режимi он-лайн в ЕТС <Тrаdе> у час,
який визначено в огопошеннi про проведення торгiв.

3.4. Учасники торгiв можугь бачити останню найвищу цiнову пропозицiю iнших
уrасникiв у знеособленому виглядi.

3.5. Учасники торгiв в персоЕirльному кабiнетi на сторiнцi торгiв в ЕТС <Trade>
обиршоть лот, у якому булуть приймати rIасть у торгах за номером лоту або номером
об'екту продtDку.

3.6. Bci поданi в ЕТС KTrade> цiновi пропозицii фiксуються фееструються) в ЕТС
<Trade> у момент ix отримання. L\iHoBi пропозицii на сторiнцi проведення торговоi ceciT
групуються вiд найвищоi до найнижчоi на конкретний момент часу.

3.7. Учасники торгiв мilють право протягом всього часу проведення торгiв надати
своi цiновi пропозицii на сторiнцi проведення торговоТ cecii. Учасники торгiв пiд час торговоi
cecii мшоть право неоднора:}ово подавати цiновi пропозицii.

3.8. Строк проведення торгiв (трива.пiсть торговоi cecii) становить 1 (одну) годину,
якщо iнще не зtвначено в повiдомленнi про проведення торгiв. У разi виникнення спору,
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вiдносно часу внесення пропозицii про цiну, приймаеться до раги показники часу, якi
мiститься на веб-сайтi бiржi (Пtфs :Иrаае.uuЬ. соm.uф.

3.9. Перша цiнова пропозицiя, подана уIасником торгiв, може дорiвнювати
початковiЙ цiнi лоту. Учасники торгiв можуть подавати тiльки TaKi цiновi пропозицii, цiна
яких с вищою за поточну цiну за обраним лотом на встановлений крок торгiв, у
протидежному випадку чiновi пропозицii автоматично вiдхиляються в ЕТС KTrade>. Також
учаспики мають змогу подати кЗустрiчну пропозицiю), в якiй вказати бажану кiлькiсть та
цiну в межах того об'ему на який подана зffIвка на торги. Органiзатор торгiв може як
прийняти так i нозважати на змiст кЗустрiчноТ пропозицii>.

3.10. Якщо пропозицiя внесена за 5 (п'ять) хвилин до закiнчення торговоi cecii, то
час проведення торгiв продовжуеться на 10 (лесяти) хвилин i так доти, поки не буде
виявлено rrереможця торгiв. Торги вважаються закiнченими у разi, якщо в ocTaHHi 5 (п'ять)
хвипин не було подано жодноi пропозицii про цiну.

3.11. Подання у{асникЕll\dи торгiв, цiнових пропозицiй два рiви поспiль i пiсля
завершення торговоi cecii неможливо.

3.12. Торги можуть одночасно проводитися по кiлькох лотах. У разi, якщо один
уIасник бере ylacTb в торгах по декiльком лотtlм, торги за якими визначено в один час -
такий уIасник повинен надавати своi цiновi пропозицii паралrельно шJuIхом переходу по
кожному лоту окремоi торговоi cecii.

3.13. Переможцем торгiв визначаеться учасник, що запропонував найвищ} чiну
станом на час завершення торгiв.

З.l4. Пiсля закiнчення торгiв по лоту переможець у персональному кабiнетi
роздруковус протокол, в якому вiдображаються результати торгiв. Якщо переможець торгiв
не мае можJIивостi роздрукувати протокол, то BiH звертаеться на бiржу, та отримуе протокол
i рахунок на сппату послуг бiржi.

3.15. Протягом 2 (двох) робочих днiв пiсля проведення торгiв переможець
зобов'язаний надати пiдписаний протокол про результати торгiв бiржi.

3.16. Результати торгiв оформлюються протоколап{и про результати торгiв, якi
пiдписують уIIовноваженi працiвники бiржi, органiзатор торгiв та переможцi торгiв, з такими
вiдомостями: предмет торгiв; номер лота; переможець торгiв; остаточна цiна торгiв, заrIвлена
переможцем торгiв.

3.17. Бiржа зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днiв пiсля проведення торгiв
передати оформленi на-тlежним чином результати торгiв органiзатору торгiв.

3.t8. Торги визнtlються такими, що не вiдбулися, якщо:
3.18.1. На участь у торгах не подiшо жодноi зttяви (цiновоi пропозицii).
3.18.2. На пiдставi результатiв опрацювання заlIв на )п{асть у торгах з пiдстав,

зtвначених у пунктi 2.21 Регламенту, прийнято рiшення про вiдмову в допуску до участi в
торгах ycix уrасникiв, що под.rли заяви на rIасть у торгilх.

Торги може бути визнано тчкими, що не вiдбулися, частково (за окремим лотом).
З.19. Переможець торгiв, який вiдмовився вiд пiдписання протоколу торгiв за

окремим лотом, позбавляеться права на подirльшу rIасть у торгах за цим лотом. За умови
HMBHocTi iнших учасникiв за цим лотом торги вiдновлюються.

3.20. Якщо в торгi}х брали r{асть менше нiж 2 (лвое) 1^rасникiв, единий rIасник мае
прtlво укJIасти договiр купiвлi-продажу за запропонованою ним цiною, однак у будь-якому

разi не нижче початковоi цiни торгiв.
З.2|. Протягом 10 (лесяти) робочих днiв пiсля оприлюднення iнформацii про

результати торгiв переможець торгiв повинен укJIасти з органiзатором торгiв договiр купiвлi-
продtDку.

3.22. Орrанiзатор торгiв мае право оголосити про проведення повторних торгiв у
таких випадках:

3.22.|. Коли торги було визнаЕо такими, що не вiдбулися.
З.22.2. Не був пiдписаний протокол торгiв або не було укладено договiр купiвлi-

продalку з единим учасником торгiв.
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3.22.3. У разi письмовоТ вiдмови переможця торгiв вiд укладення договору купiвлi-
продажу вiдповiдно до вимог документацii торгiв.

3.22.4. Неукладення договору купiвлi-продажу з вини переможця торгiв у строк,
визначений пунктом 3.21 Регламенту.

У зазначених в цьому пунктi випадкirх умови торгiв можуть буги вiдмiненi.
4. Проведепня розрахункiв
4.1. Бiржа протягом 3 (трьох) робочих днiв з дня отримання вiд расникiв заrIви на

повернення коштiв, повертае гарантiйнi внески особам, якi брали у{асть у торгЕж, однак не
були визначенi переможцями.

4.2. Гарантiйний внесок не повертаеться, якщо rIасник у разi перемоги на торгtж
вiдмовився вiд пiдписання протоколу про результати торгiв або не укJIав договiр купiвлi-
продажу з органiзатором торгiв на умовах, зЕLзначених в докуIuентацii торгiв, та у строки,
визначенi пунктом 3.2 1 Регламенту.

4.3. Гарантiйний внесок, внесений )п{асниками, яких визнано переможцями торгiв,
повертаеться таким rlасникtllvl пiсля повiдомлення про укJIадення договору з органiзатором
протягом трьох банкiвських днiв, та може зараховуватись як частина плати за договором
купiвлi-продажу на рахунок органiзатора торгiв пiсля письмового повiдомлення
органiзатором про укJIадення такого договору.

4.4. Реестрацiйнi внески поверненню не пiдлягають.
4.5. Учасник, визначений переможцем за результатап{и торгiв за вiдповiдним лотом,

зобов'язаний протягом 2 (лвох) банкiвських днiв з моменту визначення переможця сплатити
на рахунок бiржi винагороду (оплата поспуг бiржi) згiдно ptoB сформованого ЕТС KTrade>
протоколу про результати торгiв у розмiрi 0,1 (нуль цiлих одна десята) вiдсотка вiд цiни
продажу лоту.

4.6. Винагорода сплачуеться на рахунок бiржi:
- р/р Nэ UA2l3006140000026006000002|52 ъ ПАТ (КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК), МФО

300614, код сдРПоУ 25158707, отримувач - Украiнська унiверсальна бiржа.
4.7. Пiсля сплати винzlгороди переможець зобов'язаний протягом 2 (лвох) робочих

днiв з дня проведення торгiв надати бiржi пiдписаний протокол про результати торгiв,
докуN{ент, що пiдтверджуе сплату цiеi винагороди.

4.8. Бiржа мае прzlво не пiдписувати протокол про результати торгiв та не передавати
його органiзатору торгiв за )rмови, якщо переможець торгiв не сплатив винагороду.

4.9. Винагорода вважаеться сплаченою пiсля ii зарахування на банкiвський рахунок
бiржi.

5. Особливостi використання ЕТС <Trade>
5.1. Змвниrdуrасник бере rIасть у торгах салцостiйно або через свого

уповновarкеного представЕика, зареестрованого в ЕТС кТrаdе> в установленому порядку i
несе вiдповiдальнiсть за наслiдки його дiйlбездiяльностi. Заявниrс/уrасник зобов'язаний
негайно повiдомити бiржу про припинення повноважень уповIIоваженого представника i
несе ризик настЕlння несприятливих наслiдкiв у разi порушення цього обов'язку.

5.2. Протягом строку користування послугаIч{и ЕТС KTrade> бiржа мае право
повторно вимагати вiд органiзатора торгiв або заявника/уrасника докуN{енти, що
пiдтверджують ix стаryс i повноваження (у тому числi повноваження його представникiв) на
)п{асть в торгах.

5.3. Пiдстtlвою для вiдд,rови у наданнi доступу до ЕТС <Тrаdе> € невиконання або
неналежне виконання зtlявником/уrасником Реглаlrленту, Правил бiржовоi торгiвлi, iнших
нормативних документiв бiржi, умов укJIадених з бiржею договорiв, надання бiржi
недостовiрноi iнформацii, невиконання або неншlежне виконання учасником угод, укладених
за результатап{и торгiв.

5.4. У разi внесення змiн або доповнень до вiдомостей, поданих для реестрацii ЕТС
<<Trade>, заявниt</уrасник не пiзнiше 1 (олного) робочого дня, наступного за днем внесення



таких змiн та доIIовнень направляс бiржi вiдповiдне повiдомлення та пiдтверджуючi
документи.

5.5. Щля коректного та стабiльного функцiонування персонального кабiнету та
РОбОти в ЕТС <<Trade>, необхИне виконtlння мiнiмальних вимог до апаратного, прогрtlмного
забозпечення та до канzшу доступу до IHTepHeTy.

5.б. При роботi з ЕТС KTrade> забороняеться:
- допускати до роботи в персонttльному кабiнетi не зареестрованих в ЕТС KTrade>

осiб;
- розкривати, та./або вiдтворювати, таlабо розповсюджувати буць-яку iнформацiю,

пов'язану з роботою ЕТС KTrade), що становить комерчiйну таемницю;
- здiйснювати дii, спрямованi на: - отримання вiдомостей з ЕТС <Trade>, що не

пов'язанi безпосередньо з зЕlявником/уrасником торгiв; - пiдключення до ЕТС з
використанням чужого логiну та паролю або методом пiдбору чужого логiну та паролю; -
використання будь-яких cTopoHHix прогрtlI\4но-технiчних засобiв з метою проникнення в
середовище операцiйноТ системи cepBepiB ЕТС KTrade>; - несанкцiоновану змiну
стандартного порядку роботи технологiчного обладнання бiржi (злом, атака тощо) або на
дискредитацiю бiржi; - здiйснення iнших дiй, що створюють передумови дJuI виникнення
збоiв в роботi ЕТС KTrade>.

5.7. Заявниrс/l^rасник торгiв i органiзатор торгiв повиннi вживати Bcix заходiв щодо
запобiгання виникненню обставин, якi можуть перешкоджати функцiонуванню програмно-
технiчного комплексу ЕТС <Trade>, таких як: забезпечення надiйного антивiрусного захисту
робочого мiсця та невтрrIання в роботу системи cTopoHHix осiб з робочого мiсця
зареестрованоi особи, та негайно повiдомляти бiржу про виникнення обставин, що можуть
перешкоджати функцiонуванню ЕТС <Trade>.

5.8. Бiржа мае право призупинити технiчний доступ заявника/учасника торгiв до
ЕТС KTrade>> або обмежити (повнiстю або частково) його повновакення з доступу до ЕТС
KTrade> у випадку порушення Регламенту, Правил бiржовоi торгiвлi, в разi виявлення спроб
несанкцiонованого доступу до ЕТС <Trade>, а також при виникненнi iнших обставин, що
перешкоджшоть функцiонуванню ЕТС <Trade> таlабо бiржi. Вiдновлення технiчного доступу
)часника до ЕТС KTrade> здiйснюеться тiльки пiсля врегулювання ситуацii, що склалася, або

усунення технiчних збоiв у разi, коли призупинення доступу до ЕТС KTrade> стt}ло наслiдком
таких збоiв.

5.9. Бiржа мае право призупинити технiчний доступ заявника/уrасника до ЕТС
KTrade> з моменту скасування пiдстав, передбачених rrунктом2.2 Регламенту або зупинення
його права на rIасть в торгах.

5.10. Заявники/уrасники i органiзатор торгiв приймають на себе Bci ризики, пов'язанi
з недостатньою надiйнiстю доступу до ЕТС KTrade> по каналах зв'язку IHTepHeT фозрив
зв'язку) i поганоi пропускноi здатностi каналiв зв'язку IHTepHeT (затримки в передачi даних).

5.1 1. Бiржа не несе буль-якоi вiдповiда-тlьностi при вц)атах, якi виникJIи в
заявника./уrасника або органiзатора торгiв через в зв'язку мiж ix комп'ютером та
сервером бiржi, у разi якщо такий розрив зв'язку. оlрж1.

Голова Бiржового KoMiTery
YKpai,rrcbKoi унiверсальноi бiржi О.В. Маковий



.Щодаток 1 до
Регламенту проведення електронних

торгiв сiльськогосподарською продукцiею
на УкраiЪськiй унiверсальнiй бiржi

,ЦЛя Участi в електронних торгах з продажу сiльськогосподарськоiпродукцiiПАТ
<<Аграрний фонд> на Украiнськiй унiверсальнiй бiржi особа, яка бажас

заре€струватись як учасник аукцiону, надас Бiржi:

1. ЗаявУ про участь в аукцiонi (встановленого зразка), пiдписана керiвником та
засвiдчена печаткою учасника.

2. Платiжнi доручення з вlдмiткою банку (або квитанцiй) про сплатч гарантiйного
та Dеестпацiйного впескiв сплачених на Dахyнки в термiни вказанi в оголошеннi
про проведення ачкцiонч.

А також пакет документiв:

3. Юридична особа надае настчпнi докyменти:
о платiжнi дору{ення з вiдмiткою банку або оригiнаrrи квитанцiй про сплату

гарантiйного та реестрацiйного BHecKiB;

о Копiю Свiдоцтва про держчlвну ре€страцiю або копiя (або оригiнал) Виписки (Витягу)
з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та
ГРОмаДських формувань, що мiстить вiдомостi, акryальнi на дату поданЕя зЕuIви;

о Копiю Статугу;
о Витяг з реестру платника ПДВ, що мiстить вiдомостi, якi е актуальними на дату

подЕlння заrIви (якщо зrчIвник зареестрований платником ПДВ);
о копiю свiдоцтва про сплату сдиного податку (за наявностi);
о довiдку банку, яким пiдтверлжуеться вiдкриття p.lxyнKa для повернення коштiв

гарантiЙного внеску (з зазначенням реквiзитiв банку, в якому вiдкрито рахунок, i
номер банкiвського рахунку);

о копiю Еака:!у фiшення) про призначення керiвника;
о копiю паспорту та довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номеру керiвника;
о довiренiсть на уповновzDкену особу в довiльнiй формi ;

о копiю паспорту та довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номеру уповноваженоi
особи;

Bci dокуменmu, KpiM \oKyMeHmiB, tцо наdаюmься в орuziналах, повuннi буmu завiренi
орuziнапьнuм пidпuсом KepiBHuKa або уповноваэtсеноi особu mа пёчаmкою юрuduчноi'
особu,

4, Фiзична особа - пiдприемець надас настчпнi документи:
о платiжнi дорrIення з вiдмiткою банку або оригiна-гlи квитанцiй про сплату

гарантiйного та реестрацiйного BHecKiB;

о копiюпаспорту;
о копiю довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номеру;
о Копiю Свiдоцтва про державну реестрацiю фiзи.пrоi особи - пiдприемця або копiю

(або оригiнаrr) Виписки (Витягу) з единого державного реестру юридичних осiб,
фiзи.пrих осiб-пiдприемцiв та громадських формувань, що мiстить вiдомостi,
актуальнi на дату подання зiulви;
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О КОПiЮ сВiдоцтва про реестрацiю платника податку IIа додану BapTicTb або витяг з
РееСТРУ ПЛаТНИКа ПДВ, що мiстить вiдомостi, якi е актуальними на дату поданЕя змви
(якщо зtulвник зареестрований платником П,ЩВ);

о копiю свiдоцтва про сплату единого податку (за наявностi);
о довiдку банку, яким пiдтверджуеться вiдкритгя ptlxyHкa для повернення коштiв

ГаРаНТiЙНОГо Внеску (з зазначенням реквiзитiв банку, в якому вiдкрито рахунок, i
номер банкiвського рахунку);

Bci dОкуluенmu, KpiM doKyMeHmiB, tцо наdаюmься в орuziналах, повuннi буmu завiренi
ОРuеiнальнuм пidпuсом KepiBHuKa або уповноваJlсеноt особu mа печаmкою юрuduчноI'
особu.

В разi якшо вiд iMeHi фiзичноi особи-пiдприемця буде дiяти iнша уповноважена фiзична
ОСОба. надаеться HoTapialtbHo засвiдчена довiренiсть на )rповноважену особ}z (або
нотарiально засвiдчена копiя даноi довiреностi) та засвiдченi власним пiдписом копii
ПаСПОРтУ та довiтки про присвоення iдентифiкацiйного номеру )rповноваженоi особи.

,Щокуменmu завiряюmься opaziHaltbHaM пi.lпuсом. Не прuйлпаюmься lокулtенmu завiренi
Ф акс uм iле (zp аф iч н е в id mв о р е ння о р uz iH алу п id п асу).


