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2.1. Учасник, який має на меті розміщувати електронні оголошення на купівлю необробленої 

деревини (далі – Учасник), повинен пройти реєстрацію у «Системі електронних оголошень». Для 

цього Учасник подає на електронну адресу Біржі: timber@uub.com.ua та направляє(надає) на 

юридичну адресу Біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) заповнену з відомостями щодо 

себе та відскановану у кольорі заяву про приєднання до Публічного договору щодо 

розміщення електронних оголошень на купівлю необробленої деревини (далі – Публічний 

договір) відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, підписану та скріплену печаткою (за 

наявності) Учасника.  

Публічний договір та форма заяви про приєднання до Публічного договору розміщені на веб-

сайті Біржі в розділі "Електронні оголошення" за посиланням https://www.uub.com.ua/torgy-ta-

auktsiony/neobroblena-derevyna/elektronni-ogoloshennya/, та є відповідно Додатками № 1 та № 2 

до цього Регламенту.  

2.2. Учасник повинен відповідати наступним критеріям: 

2.2.1. бути акредитованим на Біржі як Член Біржі за напрямком «Необроблена деревина та 

пиломатеріали»; 

2.2.2. приймати участь у біржових торгах щодо купівлі-продажу необробленої деревини на Біржі 

в останньому кварталі 2021 р. та/або в поточному кварталі 2022 р. та/або попередніх кварталах 

2022 р.; 

2.2.3. належне виконання Учасником своїх обов’язків за результатами участі в біржових торгах 

на Біржі з 01.10.2021 р. у разі визнання Учасника переможцем біржових торгів, у тому числі 

належне виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини, укладених за 

результатами участі в біржових торгах на Біржі з 01.10.2021 р.; 

2.2.4. відсутність скарг від продавців необробленої деревини на діяльність Учасника; 

2.2.5. чистий дохід Учасника від реалізації продукції за попередній фінансовий рік складає не 

менше 10 млн. грн.  

2.3.На підтвердження відповідності критерію, визначеного 2.2.5 п. 2.2. Розділу 2 цього 

Регламенту, Учасник направляє на електронну адресу Біржі timber@uub.com.ua належним 

чином завірені копії Балансу та звіту про фінансові результати (для юридичної особи) / 

податкової декларації (для фізичної особи-підприємця) за попередній фінансовий рік. 

2.4.Біржа протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання від Учасника документів, визначених 

п. 2.1 та п. 2.3. цього Регламенту, перевіряє Учасника на відповідність критеріям, визначених 

п. 2.2 цього Регламенту. У разі успішного проходження перевірки Учасник реєструється у 

«Системі електронних оголошень» та отримує на електронну пошту логін та пароль до свого 

Електронного кабінету. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ НА КУПІВЛЮ НЕОБРОБЛЕНОЇ 

ДЕРЕВИНИ 

3.1. Предметом оголошень на купівлю необробленої деревини може бути партія необробленої 

деревини, яка відповідає наступним критеріям: 

3.1.1. мінімальний розмір лоту - 250 куб.м.; 

3.1.2. необроблена деревина в розрізі сортиментів та класів якості повинна відповідати 

національним стандартам; 

3.1.3. сортиментний склад не повинен відрізнятися від сортиментного складу необробленої 

деревини, по якій Учасник приймав участь у біржових торгах на поточний або попередній 

кварталах. 

3.2. Учасник завантажує у «Систему електронних оголошень» оголошення на купівлю 

mailto:timber@uub.com.ua
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https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/neobroblena-derevyna/elektronni-ogoloshennya/
mailto:timber@uub.com.ua


2 
 

необробленої деревини з дотриманням вимог, визначених п. 3.1. цього Регламенту, та яке 

повинно обов’язково містити наступну інформацію: 

- характеристика деревини (у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних 

стандартів (щодо необробленої деревини) / у розрізі сортів, довжин та діаметрів; 

- умови поставки; 

- ціна партії деревини; 

- інші умови. 

Оголошення може бути створене лише на поточний квартал та після завантаження не підлягає 

будь-яким змінам.  

Інструкція користувача щодо порядку формування, розміщення та акцепту оголошення (далі – 

Інструкція) розміщена на веб-сайті Біржі в розділі "Електронні оголошення" за посиланням: 

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/neobroblena-derevyna/elektronni-ogoloshennya/. 

3.3. Біржа протягом 5 (п’яти) робочих днів після завантаження Учасником оголошення перевіряє 

оголошення на відповідність критеріям, визначених п. 3.1. цього Регламенту. У разі 

успішного проходження перевірки оголошення опубліковується у «Системі електронних 

оголошень».  

3.4.Біржа відмовляє у розміщенні оголошення Учаснику у разі невідповідності оголошення 

критеріям, визначених п. 3.1. цього Регламенту, та/або невідповідності Учасника на дату 

завантаження оголошення критеріям, визначених п. 2.2. цього Регламенту. У випадку відмови 

відповідне повідомлення надсилається на електронну адресу Учасника. 

3.5.Біржа здійснює заходи щодо додаткового інформування продавців з приводу розміщеного 

оголошення, у т.ч. шляхом надсилання повідомлення про розміщене оголошення на 

електронні адреси учасників, акредитованих на Біржі та зареєстрованих у «Системі 

електронних оголошень».  

 

4. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОГОЛОШЕННЯ НА КУПІВЛЮ НЕОБРОБЛЕНОЇ 

ДЕРЕВИНИ, ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШІ УМОВИ 

4.1. Продавці мають змогу підтвердити намір постачання необробленої деревини (здійснити 

акцепт оголошення) виключно на умовах, зазначених в оголошенні. 

4.2. Підтвердження наміру постачання необробленої деревини (здійснення акцепту оголошення) 

Учасник здійснює засобами електронної системи Біржі згідно Інструкції.  

4.3.Учасник, який розміщував оголошення, на підставі підтверджених намірів щодо постачання 

необробленої деревини (здійснених акцептів) обирає продавця та укладає з ним на умовах, 

визначених в оголошенні, протягом 10 (десяти) календарних днів договір купівлі-продажу 

необробленої деревини.  

4.4.Усі права та обов'язки покупця і продавця, порядок проведення розрахунків і поставки 

обумовлюються у договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться  безпосередньо між 

продавцем та покупцем. 

4.5. За порушення умов договору купівлі-продажу необробленої деревини продавець та покупець 

несуть відповідальність, яка визначається таким договором та чинним законодавством 

України. 

4.6.Учасник, оголошення якого було розміщено у «Системі електронних оголошень», та який 

уклав за результатом акцепту цього оголошення договір купівлі-продажу необробленої 

деревини, протягом 3 (трьох) календарних днів зобов’язаний повідомити Біржу листом про 

укладання такого договору із зазначенням   номеру та дати його укладання із наданням скан-

копії договору на електронну адресу Біржі timber@uub.com.ua.  

https://www.uub.com.ua/torgy-ta-auktsiony/neobroblena-derevyna/elektronni-ogoloshennya/
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4.7.Учасник, оголошення якого було розміщено у «Системі електронних оголошень», та який 

уклав за результатом акцепту даного оголошення договір купівлі-продажу необробленої 

деревини, зобов’язаний сплатити Біржі вартість послуг за розміщення оголошення у «Системі 

електронних оголошень» в розмірі 0, 9 % від вартості необробленої деревини, вказаної в 

оголошенні, протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання рахунку-фактури. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1.За порушення Учасником цього Регламенту, та інших внутрішніх документів Біржі,  

невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за Публічним договором до такого 

Учасника можуть бути застосовані будь-які з наступних санкцій: 

- штраф у розмірі, визначеному Наглядовою радою Біржі; 

- обмеження чи припинення реєстрації Учасника у «Системі електронних оголошень»; 

- дострокове припинення дії Публічного договору. 

5.2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що 

надаються Учасниками Біржі для реєстрації у «Системі електронних оголошень», за дії, вчинені 

на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до 

документів та відомостей, що надаються для реєстрації у «Системі електронних оголошень» для 

розміщення оголошень з купівлі необробленої деревини, а також за заміну або припинення дії 

зазначених документів, ризик настання несприятливим правових наслідків, у тому числі 

майнових, несуть особи, які надали такі документи та відомості. 

5.3.  Біржа не несе відповідальності за виконання покупцем та продавцем своїх зобов’язань, 

передбачених договором купівлі-продажу необробленої деревини. У випадку невиконання 

(неналежного виконання) зобов'язань покупцем та продавцем, спори вирішуються у судовому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. У випадках, які не врегульовані умовами 

цього Регламенту, покупець та продавець керуються умовами договору купівлі-продажу 

необробленої деревини та чинним законодавством України. 

5.4.Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх 

зобов’язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор 

загальнодержавного, регіонального, місцевого або об’єктного рівнів, техногенного, природного, 

військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або 

бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань або роблять 

неможливим виконання своїх зобов’язань. 

5.5. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх 

зобов’язань за цим Регламентом, що є наслідком технічних збоїв і помилок програмного 

забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 
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до Регламенту з  укладення  на підставі поданих оголошень   

договорів купівлі-продажу необробленої деревини 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

оголошує  публічну пропозицію, яка стосується необмеженого  кола юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців щодо можливості укладення цього публічного Договору 

(далі - Договір)  

 

Місце укладення:  м. Полтава                                                                

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА 

БІРЖА», іменована надалі - Біржа,  

Та  Учасник, особа яка приєдналась до цього Договору шляхом подачі Біржі Заяви про 

приєднання до Публічного Договору за формою, встановленою Додатком № 2 до Регламенту з 

укладення на підставі поданих оголошень договорів купівлі-продажу необробленої деревини, що 

означає приєднання до цього Договору  

надалі всі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір на наступних умовах: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Біржа в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом 

з  укладення на підставі поданих оголошень договорів купівлі-продажу необробленої деревини 

(далі - Регламент), надає Учаснику послуги Біржі з розміщення оголошення у «Системі 

електронних оголошень». 

1.2. Відповідно до умов цього Договору та Регламенту Учасник у випадках, на умовах та 

у розмірі, встановлених Регламентом, зобов’язується сплачувати вартість послуг 

Біржі з розміщення оголошення у «Системі електронних оголошень».   

1.3.  Учасник не може запропонувати свої умови до цього Договору.  

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Біржа зобов'язується: 

2.1.1. В порядку та на умовах, визначених Регламентом, зареєструвати Учасника у 

«Системі електронних оголошень». 

2.1.2. Розміщувати оголошення Учасника на купівлю необробленої деревини у «Системі 

електронних оголошень» у відповідності до умов цього Договору та Регламенту. 

2.1.3. Надавати Учаснику всю інформацію, яка є необхідною для належного виконання 

цього Договору. 

2.1.4. Виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором та Регламентом. 

2.2. Біржа має право: 

2.2.1. Обмежити/припинити реєстрацію Учасника у «Системі електронних оголошень» у 

випадку порушення Учасником умов цього Договору та/або Регламенту.  

2.2.2. Достроково розірвати даний Договір у випадку порушення Учасником умов цього 

Договору та/або Регламенту.  

2.2.3. Отримувати на умовах цього Договору та Регламенту від Учасника плату 

за  розміщення оголошення у «Системі електронних оголошень», у разі укладення Учасником 
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договору купівлі - продажу необробленої деревини на підставі та у відповідності до умов 

розміщеного оголошення.  

2.2.4. Вимагати від Учасника, який уклав договір купівлі - продажу необробленої 

деревини на підставі розміщеного оголошення, надання листа про укладення такого договору та 

надання скан-копії такого договору. 

2.2.5. За запитом отримувати звіти та інші документи/інформацію від Учасника про хід і 

результати виконання умов цього Договору та/або Регламенту. 

2.2.6. Достроково розірвати даний Договір у випадках порушення Учасником умов 

передбачених Регламентом та цим Договором, іншими внутрішніми документами Біржі.  

2.2.7. Мати інші права, передбачені Регламентом та іншими внутрішніми документами 

Біржі.  

2.3. Учасник зобов'язується: 

2.3.1. Під час вчинення будь-яких дій, пов’язаних з розміщенням оголошень або вчинення 

акцепту, безумовно дотримуватися Регламенту та вимог цього Договору.  

2.3.2. Надавати Біржі інформацію та документи для попереднього 

опрацювання/перевірки, необхідні для реєстрації Учасника у «Системі електронних оголошень» 

відповідно до Регламенту та цього Договору. 

2.3.3. У випадку розміщення оголошення та подальшого  укладення на його підставі 

договору купівлі-продажу необробленої деревини, сплатити Біржі плату за  розміщення 

оголошення у «Системі електронних оголошень» відповідно до умов Регламенту. 

2.3.4. Надавати Біржі інформацію щодо укладених договорів купівлі - продажу 

необробленої деревини на підставі поданих оголошень в строки, встановлені Регламентом.  

2.3.5.  Підписувати Акти приймання-передачі наданих послуг, одержані від Біржі. 

2.3.6.  Виконувати інші обов’язки, встановлені Регламентом та цим Договором. 

2.4.  Учасник має право: 

2.4.1. Завантажувати оголошення з метою їх розміщення Біржею у «Системі електронних 

оголошень» та вчиняти акцепт оголошень у відповідності до умов цього Договору та Регламенту.  

2.4.2. Отримувати від Біржі інформацію, яка є необхідною для виконання ним цього 

Договору та Регламенту. 

2.4.3.  Інші права встановлені Регламентом та цим Договором. 

3. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ 

 3.1. За результатами наданих послуг Біржа забезпечує підготовку Акту (-ів) приймання-

передачі наданих послуг в 2-ох примірниках з подальшим наданням їх Учаснику (-кам). Акт (-

ти) приймання-передачі складається протягом  3-х (трьох) робочих днів з дня отримання Біржею 

плати за цим Договором та Регламентом.   

 3.2. Учасник (-ки) протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту отримання Акту (-ів) 

приймання-передачі наданих послуг його (їх) підписує (-ють) і повертає Біржі його (їх) 

примірник (-ки), або ж в цей строк надає зауваження (заперечення) до Акту (-ів) приймання-

передачі наданих послуг у письмовому вигляді.  

 3.3. Після усунення зауважень (заперечень) Акт (-ти) приймання-передачі наданих 

послуг підписується (-ються) Учасником (-ками) та Біржею відповідно до умов цього Розділу.  

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ  

 4.1. Вартість послуг Біржі за розміщення оголошення у «Системі електронних 

оголошень» встановлюється у розмірі 0,9 % від вартості необробленої деревини, зазначеної в 

оголошенні Учасника, яке було акцептовано. 
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 4.2. Оплата наданих послуг Біржі за розміщення оголошення у «Системі електронних 

оголошень» здійснюється Учасником в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Біржі 

протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання Учасником рахунку-фактури. 

 4.3.  Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті 

України – гривні, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на відповідні рахунки.   

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

 5.1.   У випадку порушення Договору та/або Регламенту, Сторона несе відповідальність, 

визначену Регламентом, цим Договором та (або) законодавством України. 

 5.2. Порушенням Договору та/або Регламенту є його невиконання або неналежне 

виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього 

Договору/Регламенту. 

 5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 

якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 

Договору. 

 5.4. Учасник несе відповідальність у повному обсязі за збитки завдані Біржі внаслідок 

порушення Учасником цього Договору та/або Регламенту. 

 5.5. У випадку порушення Учасником цього Договору та/або Регламенту Біржа має право 

достроково припинити дію цього Договору в односторонньому порядку та припинити реєстрацію 

Учасника у «Системі електронних оголошень». 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 6.1.    Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

 6.2.  Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується 

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 

чинного законодавства України. 

7. ФОРС-МАЖОР 

 7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне чи часткове невиконання 

обов'язків, якщо таке невиконання виникло внаслідок дій непереборної сили (форс-мажор). 

 7.2. Строк дії непереборної сили відкладає строк виконання Сторонами  своїх обов'язків 

по цьому договору. 

 7.3. Дія форс-мажору повинна бути підтверджена в установленому порядку 

відповідним державним органом. 

 7.4.  Якщо період дії непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцяти) 

календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 

В такому випадку, розрахунки між Сторонами проводяться по фактично виконаних 

зобов'язаннях. 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 8.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу 

України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Учасник  підтверджує факт 

ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та Регламенту в повному обсязі шляхом 

акцептування. 

Акцептом цього Договору для Учасника настає в момент подання Учасником заяви про 

приєднання до Публічного Договору (що означає безумовне приєднання до цього Договору) 

згідно Додатку 2 до Регламенту. 
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 Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення Біржею у порядку, 

встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до 

моменту остаточного його виконання Сторонами в частині невиконаних зобов’язань. 

 8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

 8.3.  Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках: 

 -   за згодою Сторін; 

 - за ініціативи Біржі. Біржа має право достроково розірвати цей Договір з Учасником 

шляхом направлення  не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати дострокового припинення 

Договору повідомлення Учаснику.  

 -   в інших випадках передбачених чинним законодавством, цим Договором та/або 

Регламентом.     

 8.4. У разі припинення Біржею Договору, Договір вважається розірваним (припиненим) 

автоматично без укладання будь-яких додаткових угод/договорів про розірвання, актів чи будь-

яких інших документів з дня зазначеного  у повідомленні. При цьому Біржа вважається такою, 

що повністю та належним чином виконала свої зобов’язання за Договором, а  зобов’язання інших 

Сторін, що виникли у період дії цього Договору, діють до моменту їх повного виконання. 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Сторони мають право здійснювати електронне листування через офіційні 

електронні адреси, визначені відповідно до п. 9.2. цього Договору. Всі повідомлення за цим 

Договором вважаються переданими належним чином у разі їх направлення іншій Стороні 

шляхом електронного листування або будь-яким іншим способом, погодженим Сторонами. 

9.2.   Сторони визначають відповідальних осіб за виконання цього Договору, контактні 

телефони та офіційні електронні адреси для листування за цим Договором таким чином: 

- інформація Біржі щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних 

електронних адрес для листування зазначається на вебсайті Біржі; 

- інформація Учасника щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних 

електронних адрес для листування зазначається у Заяві про приєднання до Публічного Договору, 

що є невід’ємною частиною до цього Договору. 

9.3.  У випадку зміни у будь-якої Сторони електронної адреси або відомостей про 

відповідальних осіб, контактні телефони, реквізити тощо, інші Сторони повинні бути 

проінформовані про відповідні зміни не пізніше однієї доби з моменту їх настання. 

9.4. Укладанням цього Договору уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) 

на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень відповідної Сторони. 

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої 

права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».  

9.5. Форма Заяви про приєднання до Публічного Договору для Учасника встановлена у 

Додатку № 2 до  Регламенту. 

9.6. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 

врегульовані ним, регламентуються Регламентом та чинним законодавством України. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БІРЖІ 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

Юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 
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Додаток № 2 

до Регламенту з  укладення   

на підставі поданих оголошень  

договорів купівлі-продажу необробленої деревини  

 

Товариству з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

 

З А Я В А 

про приєднання до Публічного Договору 

 

Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом підписання та подання 

цієї Заяви про приєднання до Публічного Договору (далі по тексту - Заява)  

Товариству з обмеженою відповідальністю 

 «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

(ідентифікаційний код 25158707)  

(надалі - Біржа), 

______________________________________________________________ 

                              (повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця) 

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер ____________________________________________, 

в особі _______________________, що діє на підставі __________________________, 

                   (для юридичної особи)                                                            (для юридичної особи)                        

іменований надалі - Учасник, що має намір купувати необроблену деревину на підставі 

розміщених оголошень згідно з Регламентом з укладення на підставі поданих оголошень 

договорів купівлі-продажу необробленої деревини (далі по тексту - Регламент), 

та приєднується до Публічного Договору, що є Додатком № 1 до Регламенту, та 

розміщений на офіційному вебсайті Біржі: www.uub.com.ua в розділі «Електронні оголошення»                                                      

1. Учасник підписанням цієї Заяви засвідчує про ознайомлення з умовами вищезазначеного 

Публічного Договору, Регламенту та про повне та безумовне прийняття їх умов, погодження з 

ними та зобов'язання їх виконувати, а також надання згоди на обробку персональних даних.  

2. Подання цієї Заяви є підставою для здійснення Біржею заходів, спрямованих на перевірку 

відповідності інформації та відомостей умовам, встановленим Регламентом. 

3. Інформація про відповідальних осіб за виконання Договору від імені Учасника 

__________________________________________________________________________  

(ПІБ, контактні телефони та офіційні електронні адреси для листування тощо) 

 

РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:  

Юридична адреса: _________________________  

Банківські реквізити: ________________  

Ідентифікаційний номер:_________________  

Електронна адреса: __________________ 

«____» _______20___ року 

 

____________________________   __________________  ____________________________    посада 

(для юридичної особи)                                    (підпис)                                                 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

                   

http://www.uub.com.ua/
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м.п. (за наявності) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ (оформлюється лише фізичними особами-підприємцями)                                  

На виконання частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI 

(надалі – Закон №2297), Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (надалі - Біржа) 

повідомляє, що Ваші персональні дані включено до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких 

обробляються в ході ведення господарської діяльності» (надалі – База персональних даних), володільцем якої є Біржа Склад 

та зміст персональних даних, які обробляються в Базі персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я, по батькові); 

паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); місце проживання за 

державною реєстрацією; платіжні реквізити в банківських установах; документи про державну реєстрацію; свідоцтво платника 

податку; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, веб-сайт, телефон) та інші. Персональні дані у Базі персональних 

даних обробляються в автоматизованій системі 1С та у вигляді картотек (в угодах, договорах, актах прийому-передачі наданих 

послуг (виконаних робіт), рахунках-фактурах, журналах реєстрації, організаційно-розпорядчих документах, бухгалтерських 

документах, звітних та облікових формах, інших документах на паперових носіях, що містять персональні дані), а також за 

допомогою інших програмних продуктів (Word, Excel тощо). Обробка Ваших персональних даних провадитиметься виключно 

працівниками Біржі, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які 

стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних та посадових обов’язків. Метою обробки (у т.ч. збору) Ваших персональних 

даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових, договірних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 

обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» тощо, згідно зі Статутом Біржі). Згідно зі статтею 8 Закону 

№2297 Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних 

даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 

інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання 

доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані; 3) на доступ до 

своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних 

даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних 

даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних володільцем персональних 

даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист Ваших персональних даних від незаконної 

обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх 

наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 

фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України  з 

прав людини, або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 

даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди або 

укладення правочину; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки 

персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки. 

 

Примірник повідомлення отримано: _______________________  ________________________ 

«___»________________20__ р. 

            (підпис фізичної особи)                                  (ініціали, прізвище фізичної особи)         
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