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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Регламент з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої 

деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі - Регламент) розроблений відповідно до 

внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа), чинного законодавства України та регулює правові 

відносини, що виникають між учасниками біржових торгів та між учасниками біржових 

торгів, агентами і Біржею як  професійним учасником організованих товарних ринків та 

ринків капіталу, і встановлює порядок організації та проведення біржових торгів за 

напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», здійснення біржових операцій, 

укладання/виконання біржових угод (біржових договорів), порядок розв’язання спорів з цих 

питань та відповідальність за порушення даного Регламенту. 

1.2. Цей Регламент регулює порядок організації та проведення біржових торгів з купівлі та 

продажу деревини (необробленої деревини, лісоматеріалів необроблених)/пиломатеріалів 

суб’єктами господарювання, зокрема біржових торгів з продажу необробленої деревини, 

підприємствами – постійними лісокористувачами, за технологією одностороннього аукціону 

на купівлю та одностороннього аукціону на продаж за напрямком «Необроблена деревина та 

пиломатеріали» (далі – електронні аукціони, аукціони). 

1.3. Член Біржі, який допускається Біржею до електронних аукціонів відповідно до цього 

Регламенту, підтверджує, що ознайомлений з даним Регламентом, визнає та зобов'язується 

його виконувати. 

1.4. Цей Регламент та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням 

Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Наглядова рада) та є обов’язковим (-и) з моменту набрання 

чинності таким Регламентом (змінами (доповненнями) до Регламенту) для всіх учасників 

аукціонів, членів Біржі, працівників Біржі, агентів та осіб, що допущені до аукціонів на Біржі 

відповідно до цього Регламенту.  

1.5. Усі додатки до Регламенту, на які прямо міститься посилання у Регламенті, є його 

складовою і невід'ємною частиною. 

1.6. Біржа доводить до відома зацікавлених осіб цей Регламент, зміни та доповнення до нього, 

іншу інформацію про свою діяльність шляхом розміщення такої інформації на офіційному 

вебсайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.uub.com.ua. Біржа додатково може 

використовувати інші способи інформування учасників аукціону та інших зацікавлених осіб 

відповідно до цього Регламенту.  

1.7. У Регламенті терміни застосовуються у такому значенні: 

агент – юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі укладеного з Біржею 

агентського договору, провадить діяльність, що полягає у наданні від імені, в інтересах і під 

контролем Біржі послуг щодо інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування 

учасників біржових торгів (потенційних учасників біржових торгів), до яких вона залучається 

Біржею, та виконання інших, передбачених цим Регламентом, агентським договором та 

публічним Договором, дій; 

агентський договір – двосторонній договір, що укладається між Біржею та агентом на 

виконання агентських функцій;  

адміністратор ЕТС – представник Біржі, який має повноваження здійснювати контроль за 

дотриманням учасниками аукціону Регламенту під час організації та проведення 

електронного аукціону та виконувати інші дії відповідно до цього Регламенту; 
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біржове (аукціонне) свідоцтво – документ, що засвідчує факт укладання на аукціоні біржової 

угоди купівлі-продажу певного обсягу необробленої деревини/пиломатеріалів за певною 

ціною, за якою в аукціонах з продажу продавець (ініціатор аукціону) зобов'язаний поставити 

необроблену деревину/пиломатеріали, а покупець (переможець аукціону) - прийняти та 

оплатити її/їх; в аукціонах з купівлі покупець (ініціатор акціону) зобов'язаний прийняти та 

оплатити необроблену деревину/пиломатеріали, а продавець (переможець аукціону) – 

поставити її/їх; документ формується в електронній торговій системі, підписується 

уповноваженими особами покупця переможця аукціону з продажу або ініціатора аукціону з 

купівлі та Біржею і є підставою для укладення договору купівлі-продажу необробленої 

деревини/пиломатеріалів між покупцем і продавцем;  

біржовий збір – плата за послуги Біржі з організації та проведення електронного аукціону, що 

сплачується переможцем аукціону (покупцем) в аукціонах з продажу необробленої 

деревини/пиломатеріалів або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі 

необробленої деревини/пиломатеріалів; 

вебсайт – офіційний сайт Біржі у мережі Інтернет за адресою: www.uub.com.ua;  

внесок за обробку даних – плата за послуги Біржі або послуги агента за обробку заявки (-ок) 

на участь в аукціоні (-ах) окремої торгової сесії, що сплачується  учасником (покупцем) на 

рахунок Біржі або агента на умовах, визначених цим Регламентом; 

внутрішні документи Біржі – документи, що розробляються та впроваджуються в дію 

Біржею при здійсненні нею професійної діяльності на організованих товарних ринках та 

ринках капіталу (правила, регламент, порядок, положення тощо); 

гарантійний внесок – грошові кошти, що вносяться на поточний рахунок Біржі учасниками 

аукціону з продажу необробленої деревини (особами, які мають намір взяти участь в аукціоні 

в якості покупця) або ініціатором аукціону (покупцем) в аукціонах з купівлі необробленої 

деревини в якості забезпечення з метою гарантування виконання біржових угод;  

доступ до електронної торгової системи – система допуску учасників аукціону до окремих 

функцій електронної торгової системи та можливості здійснювати з її допомогою продаж/ 

купівлю необробленої деревини/пиломатеріалів; 

електронна торгова система (ЕТС) – багатостороння система, вимоги до якої встановлені 

законодавством, за допомогою якої Біржа організовує та проводить біржові торги 

(аукціони);  

електронний аукціон (односторонній аукціон, аукціон) –  технологія біржових торгів, за 

якою учасник торгів, що ініціює проведення аукціону (ініціатор аукціону), здійснює продаж 

(аукціон на продаж) або купівлю (аукціон на купівлю) необробленої деревини/пиломатеріалів 

на умовах конкурентних зустрічних пропозицій (заявок на купівлю або заявок на продаж) 

інших учасників торгів; 

заявка на проведення аукціону – поданий ініціатором аукціону згідно з цим Регламентом  

документ, встановленої Біржею форми, що містить безумовну комерційну пропозицію 

(оферту) на продаж або на купівлю необробленої деревини/пиломатеріалів та укладення 

біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у такому документі; заявка на проведення 

аукціону, допущена Біржею до аукціону відповідно до цього Регламенту, реєструється в 

ЕТС як заявка на продаж або заявка на купівлю; 

заявка на участь в аукціоні – поданий учасником аукціону (покупцем або продавцем) 

згідно з цим Регламентом документ, встановленої Біржею форми, що містить безумовну 

комерційну пропозицію (оферту) на купівлю або продаж необробленої 

деревини/пиломатеріалів та укладення біржової угоди згідно з умовами, зазначеними у 

http://www.uub.com.ua/
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такому документі; заявка на участь в аукціоні, допущена Біржею до аукціону відповідно до 

цього Регламенту, реєструється в ЕТС як заявка(и) на купівлю або заявка (и) на продаж; 

ініціатор аукціону  - продавець або покупець, який має право ініціювати проведення 

електронного аукціону відповідно до цього Регламенту; 

крок аукціону – величина, на яку під час проведення аукціону змінюється вартість лота (ціна 

за лот), що визначається в національній валюті - гривні; 

лот – партія необробленої деревини, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на 

біржових торгах в розрізі сортиментів та класів якості  відповідно до національних стандартів; 

партія пиломатеріалів, що пропонується для продажу або заявлена до купівлі на біржових 

торгах в розрізі сортів, геометричних розмірів;  

напрямок «Необроблена деревина та пиломатеріали» – сукупність секцій Біржі, в межах 

яких проводяться біржові торги за видом біржового товару «деревина» (необроблена 

деревина, лісоматеріали необроблені) та «пиломатеріали»; 

оголошення про аукціон – оприлюднення Біржею інформації про аукціон на вебсайті Біржі 

із зазначенням його умов; 

переможець аукціону – учасник аукціону (покупець або продавець), який запропонував 

найвищу ціну в аукціоні з продажу/найнижчу ціну в аукціоні з купівлі за результатами його 

проведення; якщо ініціатором аукціону у заявці на проведення аукціону визначені інші 

(додаткові) критерії, то учасник аукціону (покупець/продавець) визнається переможцем з 

врахуванням  таких  критеріїв; 

персональні параметри доступу – система логінів і паролів, за допомогою яких учасник 

отримує доступ до ЕТС; 

публічний договір – договір, що є публічним і укладений між учасниками аукціону, Біржею 

та агентом за формою Додатку № 9 до цього Регламенту з відповідними додатками до такого 

договору; 

реєстраційна картка ініціатора аукціону – документ, що складається ініціатором аукціону 

для проведення аукціону з продажу необроленої деревини, що зберігається на складах 

продавця, за результатами огляду покупцями деревини, що є предметом продажу, 

безпосередньо на складах продавця і подається Біржі не пізніше, ніж в робочий день що 

передує дню проведення аукціону; 

стартова ціна лоту – ціна лоту на момент початку аукціону, яка встановлюється ініціатором 

аукціону, зазначається в заявці на проведення аукціону та публікується Біржею в оголошенні 

про проведення відповідного аукціону; 

середньозважена ціна - ціна, яка розраховується шляхом ділення загальної вартості 

укладених на Біржі біржових угод щодо необробленої деревини/пиломатеріалів відповідно до 

їх характеристик з поставкою у поточному кварталі з урахуванням ПДВ на суму обсягів 

купівлі-продажу такої необробленої деревини/пиломатеріалів з відповідними 

характеристиками за результатами укладених угод з поставкою у поточному кварталі; 

список погоджених учасників торгів - продавців до другого періоду аукціону - документ, 

що складається ініціатором аукціону (покупцем) для проведення аукціону з купівлі 

необроленої деревини/пиломатеріалів та містить інформацію про погоджених ініціатором 

аукціону (покупцем) учасників торгів продавців до участі у другому періоді аукціону, і 

подається Біржі ніж в робочий день що передує дню проведення аукціону; 

торгова сесія – період часу, протягом якого Біржею проводяться аукціони за ініціативи 
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продавців окремого регіону (області) у поточний торговий день;  

торговий день – день, у який на Біржі відбуваються аукціони відповідно до розкладу торгів; 

уповноважена особа – особа, яка діє від імені учасника аукціону та наділена всіма 

необхідними правами для вчинення юридично значимих дій від його імені; 

учасники аукціону (учасники торгів, учасники) – члени Біржі покупці або продавці, 

фізичні особи-підприємці або юридичні особи, а також нерезиденти (у випадках, визначених 

Регламентом), які виявили намір взяти участь в аукціоні та виконали вимоги допуску до 

біржових торгів, передбачені внутрішніми документами Біржі; 

член Біржі – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка одержала членство на Біржі 

шляхом оренди біржового місця. 

2. УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ ТА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА БІРЖІ 

2.1. Учасниками аукціону з продажу необробленої деревини/пиломатеріалів є продавець та 

покупці, аукціону з купівлі необробленої деревини/пиломатеріалів є покупець та продавці, які 

набули статусу члена Біржі відповідно до вимог цього Регламенту шляхом укладення 

договору оренди біржового місця, отримали доступ до ЕТС, а також виявили намір прийняти 

участь в аукціоні.  

2.2. Набути статусу члена Біржі та пройти акредитацію за напрямком «Необроблена деревина 

та пиломатеріали» можуть суб’єкти господарювання, які відповідають наступним вимогам: 

2.2.1. Продавцями на аукціонах з продажу необробленої деревини можуть бути постійні 

лісокористувачі – лісові господарства областей, які здійснюють заготівлю деревини на 

території України у порядку, встановленому чинним законодавством України, а продавцями 

на аукціонах з продажу пиломатеріалів можуть бути постійні лісокористувачі та інші суб’єкти 

господарювання, які виявили намір продати деревину (необроблену деревину, лісоматеріали 

необроблені) та пиломатеріали на аукціонах. 

2.2.2. Покупцями на аукціонах з продажу деревини (необробленої деревини, лісоматеріали 

необроблені) можуть бути фізичні особи-підприємці або юридичні особи – резиденти 

України, які виявили намір брати участь в аукціонах в якості покупців та виконали вимоги 

допуску до аукціонів, передбачені цим Регламентом. 

Покупцями на аукціонах з продажу пиломатеріалів, крім вищезазначених осіб, також можуть 

бути нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, та юридичні 

особи), які виконали вимоги допуску до аукціонів, передбачені цим Регламентом. 

Покупцями на аукціонах з купівлі пиломатеріалів можуть бути резиденти України (фізичні 

особи-підприємці або юридичні особи) та нерезиденти (фізичні особи, що здійснюють 

підприємницьку діяльність, та юридичні особи), які виявили намір купити пиломатеріали на 

аукціонах. 

Продавцями на аукціонах з купівлі необробленої деревини можуть бути постійні 

лісокористувачі – лісові господарства областей, які здійснюють заготівлю деревини на 

території України у порядку, встановленому чинним законодавством України, а продавцями 

на аукціонах з купівлі пиломатеріалів можуть постійні лісокористувачі  та інші суб’єкти 

господарювання, які виявили намір продати деревину (необроблену деревину, лісоматеріали 

необроблені) та пиломатеріали на аукціонах. 

2.2.3. Покупцями на аукціонах з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах 

продавців, можуть бути лише ті покупці, які оглянули необроблену деревину на складах 

продавців, що пропонується до продажу, та виявили готовність придбати її шляхом 
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заповнення продавцем реєстраційної картки, що є додатком № 10 до даного Регламенту.  

2.3. До участі в аукціонах допускаються учасники торгів – продавці і покупці, які відповідно 

до цього Регламенту уклали з Біржею Договір оренди біржового місця на товарній біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі - 

Договір оренди біржового місця), набули статусу члена Біржі, сплатили встановлені цим 

Регламентом обов’язкові платежі та виконали інші необхідні дії відповідно до цього  

Регламенту.  

2.4. З метою укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи – 

підприємці (далі – заявники, а окремо - заявник) резиденти України переходять за посиланням 

на вебсайт Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (acc.uub.com.ua) в розділ 

"Анкета" та заповнюють в електронній формі реєстраційну анкету за напрямом 

«Необроблена деревина та пиломатеріали» (Додаток №1 (для юридичних осіб), Додаток № 

2 (для фізичних осіб-підприємців) до цього Регламенту), до якої додають відскановані в 

кольорі, заархівовані копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на 

момент їх подання: 

2.4.1. Юридичні особи надають наступні документи: 

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань; 

- Статут; 

У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників 

про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про 

провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками 

(учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування 

товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір 

статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб 

внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі). 

-    Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період; 

- Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво 

платника єдиного податку; 

- Наказ (рішення) про призначення керівника заявника; 

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника; 

- Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати 

повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не 

керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його 

повноваження; 

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде 

(будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера 

буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи); 

- Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів) (Додаток № 3 до Регламенту); 

 Анкети юридичної особи на виконання вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(Додаток № 6 до Регламенту);  
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 Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

 Заяву про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до Регламенту). 

2.4.2. Фізичні особи-підприємці надають наступні документи: 

- Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань; 

- Податкова декларація за останній звітний період; 

- Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у 

разі якщо заявник є платником ПДВ);  

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника; 

- Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець (або 

не лише фізична особа-підприємець, або інший документ, що підтверджує його повноваження; 

- Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) 

виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не 

фізична особа-підприємець); 

- Нотаріально посвідчена довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) 

виконувати повноваження брокера (брокерів) (встановленого зразка) (Додаток № 3 до Регламенту). 

- Анкети фізичної особи-підприємця на виконання вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Додаток № 7 до Регламенту). 

 Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

 Заяву про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до Регламенту). 

 Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або 

перевірки достовірності отриманої від них інформації. 

 З метою укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи, 

що здійснюють підприємницьку діяльність, – нерезиденти України переходять за 

посиланням на вебсайт Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (acc.uub.com.ua) в 

розділ "Анкета" та заповнюють в електронній формі реєстраційну анкету за напрямом 

«Необроблена деревина та пиломатеріали», до якої додають відскановані в кольорі, 

заархівовані копії наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх 

подання: 

⎯ Виписка з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально 

засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи; 

⎯ Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку; 

⎯ Довідка за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) - 

нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів) та зміст (види) діяльності; 

⎯ Трудовий договір (контракт, наказ, протокол або інший документ) керівника 

юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень; 
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⎯ Документ, що засвідчує особу керівника; 

⎯ Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів); 

⎯ Довіреність (Довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів), оформленої згідно із законами країни, де юридична особа-нерезидент 

офіційно зареєстрований; 

⎯ Документ, що засвідчує особу (особи) людину, що буде (будуть) виконувати 

повноваження брокера (брокерів). 

 Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

 Заяву про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до Регламенту). 

2.5. У випадку укладання Біржею з іншою товарною біржею у відповідності з чинним 

законодавством договору про право використовувати інформацію щодо належної перевірки 

клієнта, отриманої від третьої особи - товарної біржі,  відповідно до внутрішніх документів 

якої заявник вже пройшов на такій товарній біржі процедуру акредитації за напрямком 

«Необроблена деревина та пиломатеріали», надавши відповідний пакет документів, такий 

заявник для проходження акредитації за напрямком «Необроблена деревина та 

пиломатеріали» на товарній біржі - Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» заповнює реєстраційну анкету згідно п. 2.4 

Регламенту та має право додати лише відскановані в кольорі, заархівовані копії наступних 

документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання: 

2.5.1. Наказу про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати 

повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не 

керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його 

повноваження; 

2.5.2. Паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде 

(будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера 

буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи); 

2.5.3. Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів) (Додаток № 3 до Регламенту); 

2.5.4. Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

2.5.5. Заяву про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до Регламенту). 

У разі, якщо повноваження брокера (брокерів) на Біржі буде (будуть) виконувати одна (одні) 

та (ті) сама (самі) особа (особи), що й на іншій товарній біржі, на якій заявник вже пройшов 

акредитацію за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», документи, визначені 

п.п. 2.5.1. та 2.5.2. заявником Біржі згідно даного пункту не надаються. 

Інші документи/інформацію про заявника, визначені п. 2.4 Регламенту, Біржа отримує від 

третьої особи – товарної біржі на підставі вищезазначеного договору про обмін інформацією.  

2.6. Рішення про надання дозволу на оренду біржового місця або про відмову в оренді  

приймається Наглядовою радою Біржі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня заповнення в 

електронному вигляді реєстраційної анкети та надходження в електронному вигляді 

документів, згідно п. 2.4. або п. 2.5 цього Регламенту, про що заявнику відправляється 

повідомлення на його електронну адресу, вказану у реєстраційній анкеті.  
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2.7. У разі ухвалення Наглядовою радою позитивного рішення про надання дозволу на оренду 

біржового місця, заявник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на електронну 

адресу повідомлення згідно п. 2.6. цього Регламенту, направляє(надає) на юридичну адресу 

Біржі оригінали наступних документів, інформація в яких повинна бути актуальною 

(чинною) на дату їх направлення(надання) Біржі: 

 реєстраційної анкети (Додаток №1 (для юридичних осіб), Додаток № 2 (для фізичних 

осіб-підприємців) до цього Регламенту) або реєстраційної анкети для нерезидента 

України; 

 договору оренди біржового місця (за формою згідно Додатку № 4 – для юридичних 

осіб, за формою згідно з Додатком № 5 – для фізичних осіб-підприємців) у двох 

примірниках, що підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою 

заявника (за наявності)); 

 довіреності на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера 

(брокерів) (за формою згідно Додатку № 3); 

 Анкети юридичної особи на виконання вимог Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

(Додаток № 6 до Регламенту) або Анкети фізичної особи-підприємця на виконання вимог 

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» (Додаток № 7 до Регламенту). 

 Заяву про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

 Заяву про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до Регламенту). 

Також, юридичні особи-заявники подають належним чином завірені копії наступних 

документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання: 

 Виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань; 

 Статуту (У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення 

засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або 

рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, 

підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути 

зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного 

статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у 

статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій 

та/або негрошовій формі)). 

 Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період; 

 Витягу з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтва 

платника єдиного податку; 

 Наказу (рішення) про призначення керівника заявника; 

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника; 

 Наказу про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати 

повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не 
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керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його 

повноваження; 

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде 

(будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера 

буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи). 

Також, фізичні особи-підприємці – заявники подають належним чином завірені копії 

наступних документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання: 

 Виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 

 Податкової декларації за останній звітний період; 

 Витягу (свідоцтва) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у 

разі якщо заявник є платником ПДВ);  

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника; 

 Наказу про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-

підприємець (або не лише фізична особа-підприємець, або інший документ, що підтверджує 

його повноваження; 

 Паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) 

виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати 

не фізична особа-підприємець). 

 Також, нерезиденти України подають належним чином завірені копії наступних 

документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, з належним чином 

завіреним перекладом на українську мову таких документів: 

 витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально засвідчене 

реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи; 

 довідки з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку; 

 трудового договору (контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) 

керівника юридичної особи, який містить відомості про строк та обсяги його 

повноважень; 

 документу, що засвідчує особу керівника; 

 документу, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів). 

2.8. Якщо заявник вже пройшов процедуру акредитації за напрямком «Необроблена деревина 

та пиломатеріали» на іншій товарній біржі, та надав Біржі документи в електронному вигляді 

керуючись п. 2.5 цього Регламенту, такий заявник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 

отримання на електронну адресу повідомлення про надання дозволу на оренду біржового 

місця на Біржі згідно п. 2.6. цього Регламенту, направляє(надає) на юридичну адресу Біржі 

наступні документи, інформація в яких повинна бути актуальною (чинною) на дату їх 

направлення(надання) Біржі: 

2.8.1. оригінал реєстраційної анкети (Додаток №1 (для юридичних осіб), Додаток № 2 (для 
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фізичних осіб-підприємців) до цього Регламенту) або реєстраційної анкети для 

нерезидента України; 

2.8.2. договір оренди біржового місця (за формою згідно Додатку № 4 – для юридичних 

осіб, за формою згідно з Додатком № 5 – для фізичних осіб-підприємців) у двох 

примірниках, що підписані уповноваженою особою заявника та завірені печаткою 

заявника (за наявності)); 

2.8.3. оригінал довіреності на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів) (за формою згідно Додатку № 3); 

2.8.4. оригінал Заяви про приєднання до Регламенту (Додаток № 8 до Регламенту); 

2.8.5. оригінал Заяви про приєднання до публічного Договору (Додаток № 9 до 

Регламенту);  

2.8.6. належним чином завірену копію Наказу про прийняття на роботу особи (осіб), що буде 

(будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера 

буде виконувати не керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що 

підтверджує його повноваження; 

2.8.7. належним чином завірений паспорт та довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) 

(якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) 

юридичної особи). 

У разі, якщо повноваження брокера (брокерів) на Біржі буде (будуть) виконувати одна (одні) 

та (ті) сама (самі) особа (особи), що й на іншій товарній біржі, на якій заявник вже пройшов 

акредитацію за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», документи, визначені 

п.п. 2.8.6. та 2.8.7. заявником Біржі не надаються. 

2.9. Учасники повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та документах, 

що були надані ними для укладення договору оренди біржового місця, протягом 3 (трьох) 

робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін. Відповідальність за достовірність 

інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються членами Біржі для 

укладення договору оренди біржового місця, за дії, вчинені на підставі таких документів і 

відомостей, за невчасне повідомлення Біржі про внесення змін до таких документів та 

відомостей, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, та ризик настання 

несприятливих наслідків, в тому числі майнових, несуть особи, які надали такі документи  та 

відомості.  

2.10. У випадку порушення учасником вимог, визначених пунктів 2.7, 2.8, 2.9 Регламенту, 

Біржа має право без попередження зупинити допуск учасника торгів до участі в аукціонах до 

моменту надання таких документів у повному обсязі. 

2.11. У разі припинення Договору оренди біржового місця, учасники, які мають намір і в 

подальшому брати участь в електронних аукціонах, визначених цим Регламентом, укладають 

новий Договір оренди біржового місця за процедурою, визначеною відповідно до розділу 2  

Регламенту. 

2.12.  Біржа забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в 

документах, поданих учасником відповідно до пунктів 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 Регламенту, крім 

випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Біржею на виконання 

положень законодавства та/або цього Регламенту та/ 
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або укладеного договору про обмін інформацією щодо належної перевірки клієнта з третьою 

особою (іншою товарною біржею). 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ 

ДЕРЕВИНИ/ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ УЧАСНИКІВ ДО 

АУКЦІОНУ 

3.1. На аукціони з продажу виставляється деревина (необроблена деревина, лісоматеріали 

необроблені), пиломатеріали, допущені до біржових торгів на Біржі відповідно до внутрішніх 

документів Біржі.  

3.2. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці – резиденти України, які бажають брати 

участь в аукціонах з продажу необробленої деревини/пиломатеріалів в якості покупців, а 

також юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, – 

нерезиденти України, які бажають брати участь в аукціонах з продажу пиломатеріалів в якості 

покупців, повинні: 

1) набути статусу члена Біржі, пройти акредитацію та отримати доступ (індивідуальні 

параметри доступу (логін та пароль)) до ЕТС; 

2) надати Біржі довідку за підписом керівника  юридичної особи/фізичної особи-

підприємця щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній 

квартал, завіреної печаткою (за наявності), щодо аукціонів з продажу необробленої 

деревини; 

3) надати Біржі документи, що підтверджують перерахування гарантійного внеску (щодо 

аукціонів з продажу необробленої деревини) та сплати внеску за обробку даних, а також  

інших платежів, у встановленому розмірі, що зазначені в оголошенні про проведення 

аукціону та/або встановлені Біржею. 

У випадку залучення до організації аукціону агента, учасник торгів надає вищезазначені 

документи такому агенту, інформацію про якого оприлюднюється в оголошенні про 

проведення відповідного аукціону, що передбачено умовами публічного Договору (Додаток 

№ 9 до Регламенту), до якого учасник торгів приєднався шляхом підписання Заяви про 

приєднання до публічного  Договору. 

3.3.  Юридичні особи, які бажають брати участь в аукціонах з продажу необробленої 

деревини/пиломатеріалів в якості продавців, повинні набути статусу члена Біржі, пройти 

акредитацію та отримати доступ (індивідуальні параметри доступу (логін та пароль)) до ЕТС. 

3.4. Для ініціювання проведення  аукціону  з продажу необробленої деревини/пиломатеріалів 

учасник торгів (продавець) подає Біржі заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж за 5 

(п’ять) календарних днів до дати проведення аукціону.  

В заявці зазначаються, зокрема: 

- перелік лотів необробленої деревини у розрізі сортиментів та класів якості відповідно 

до національних стандартів / перелік лотів пиломатеріалів у розрізі сортів, геометричних 

розмірів, які пропонуються до продажу на аукціоні, а також щодо кожного лота: 

 розмір партії деревини/пиломатеріалів; 

 базис поставки; 

 стартову ціну за кубічний метр деревини/пиломатеріалів з урахуванням базису 

поставки (ціна визначається в національній валюті України); 

- інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми 
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документами Біржі. 

3.5. Якщо за результатами аукціону було продано не всі лоти, Біржею можуть бути проведені 

додаткові аукціони.  

3.6. Заявки на проведення аукціону подаються учасниками (продавцями) Біржі в розрізі лотів. 

Обсяг лоту визначається учасниками (продавцями) самостійно. Лоти формуються окремо по 

кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів тощо 

відповідно до національних стандартів.  

3.7. Оголошення про проведення аукціону, яке розміщується на вебсайті Біржі, повинно 

містити, зокрема, але не виключно, відомості про лот у розрізі сортиментів та класів якості 

відповідно до національних стандартів; кількість лотів; стартову ціну за один лот; базис 

поставки; місце, дату та час проведення біржових торгів; кінцевий строк прийняття заявок на 

участь в біржових торгах; крок аукціону; розмір, порядок та термін перерахунку гарантійного 

внеску та внеску за обробку даних; інформацію про агента (-ів), який (-і) залучений (-і) до 

організації цього аукціону (за наявності); типову форму договору купівлі-продажу 

необробленої деревини/пиломатеріалів, який пропонується укласти за результатами 

проведення біржових торгів.  

3.8. Ціни на аукціоні формуються вільно на підставі попиту та пропозиції. 

3.9. Обсяг заявленої на купівлю деревини визначається кількістю лотів і не може бути 

меншим, ніж 1 лот.  

3.10.  Біржа має право відмовити учаснику (покупцю) в допуску до участі в аукціоні в 

наступних випадках:  

- неподання до закінчення терміну прийому документів відповідно до п.3.2. Регламенту;  

- несплати внеску за обробку даних та/або гарантійного внеску та/або відсутність на 

момент початку аукціону гарантійного внеску чи внеску за обробку даних на поточному  

рахунку Біржі/агента; 

- надання неповної та/або недостовірної інформації Біржі; 

- виявлення Біржею інших порушень положень цього Регламенту та внутрішніх 

документів Біржі.   

3.11. Учасники, які мають намір брати участь в аукціоні з продажу необробленої 

деревини/пиломатеріалів, зобов’язані пройти реєстрацію в ЕТС із зазначенням необхідних 

відомостей про себе. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ АУКЦІОНІВ З КУПІВЛІ НЕОБРОБЛЕНОЇ 

ДЕРЕВИНИ/ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ТА ПОРЯДОК ДОСТУПУ УЧАСНИКІВ ДО 

АУКЦІОНУ 

4.1. Для ініціювання проведення  аукціону  з купівлі  необробленої деревини/пиломатеріалів 

учасник торгів (покупець) повинен: 

1) набути статусу члена Біржі, пройти акредитацію та отримати доступ (індивідуальні 

параметри доступу (логін та пароль) до ЕТС; 

2) подати Біржі заявку на проведення аукціону; 

3) забезпечити дотримання сортиментного складу продукції в лотах (лоті), що заявляється 

на аукціон з купівлі необробленої деревини, який не повинен відрізнятися від сортиментного 

складу продукції, яка була придбана учасником (покупцем) у попередньому або поточному 

кварталах у продавців на аукціонах з продажу необробленої деревини, інформація про яку 
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внесена до єдиної державної системи електронного обліку деревини (відповідну інформацію 

Біржа отримує самостійно з єдиної державної системи електронного обліку деревини); 

4) забезпечити, щоб стартова ціна за кубічний метр деревини/пиломатеріалів, що заявляється 

на аукціон, була не нижчою за середньозважену ціну на необроблену деревину/пиломатеріали 

з відповідними характеристиками з поставкою у поточному кварталі. У випадку відсутності 

результатів аукціонів на дату подання заявки на проведення аукціону застосовується 

середньозважена ціна попереднього кварталу. Інформацію по середньозваженим цінам Біржа 

публікує на своєму вебсайті; 

5) надати Біржі документи, що підтверджують перерахування гарантійного внеску (щодо 

аукціонів з купівлі необробленої деревини), а також  інших платежів, у встановленому 

розмірі, що зазначені в оголошенні про проведення аукціону та/або встановлені Біржею. 

4.2. Для ініціювання проведення аукціону з купівлі учасник торгів (покупець) подає Біржі 

заявку на проведення аукціону не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати 

проведення аукціону. 

Заявка на проведення аукціону з купівлі необробленої деревини може бути ініційована лише 

на поточний квартал, в якому подається заявка. 

В заявці зазначаються, зокрема: 

- перелік лотів необробленої деревини у розрізі сортиментів та класів якості відповідно 

до національних стандартів / перелік лотів пиломатеріалів у розрізі сортів, геометричних 

розмірів, які пропонуються до продажу на аукціоні, а також щодо кожного лота: 

 розмір партії деревини/пиломатеріалів; 

 базис поставки; 

 стартову ціну за кубічний метр деревини/пиломатеріалів з урахуванням базису 

поставки (ціна визначається в національній валюті України); 

- інші відомості, необхідні для проведення біржових торгів, визначені внутрішніми 

документами Біржі. 

4.3. Заявка на проведення аукціону подається учасником (покупцем) Біржі в розрізі лотів. 

Обсяг лоту визначається учасником (покупцем) самостійно. Лоти формуються окремо по 

кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів тощо 

відповідно до національних стандартів. 

4.4. Оголошення про проведення аукціону з купівлі необробленої деревини/пиломатеріалів, 

яке розміщується на вебсайті Біржі, повинно містити, зокрема, але не виключно, відомості 

передбачені в пункті 3.7. цього Регламенту. 

4.5. З метою своєчасного інформування учасників продавців, ЕТС автоматично надсилає 

повідомлення про дату та час проведення аукціону з купівлі на електронні адреси всіх 

учасників продавців, зареєстрованих в ЕТС (https:// http://auc.ukrforest.com). 

В повідомленні зазначається: 

- квартал, в якому повинна здійснюватись поставка; 

- термін (дата та час) для подання заявок на участь в аукціоні учасниками продавцями; 

- дата та час закінчення прийому заявок на участь в аукціоні; 

- дата та час проведення аукціону. 

4.6. Ціни на аукціоні формуються вільно на підставі попиту та пропозиції. 

https://trade.ukrforest.com/
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4.7. Обсяг заявленої на купівлю деревини/пиломатеріалів визначається кількістю лотів і не 

може бути меншим, ніж 1 лот. 

4.8. Біржа має право відмовити ініціатору аукціону (покупцю) в подачі заявки на проведення 

аукціону в наступних випадках:  

- несплати гарантійного внеску та/або відсутність на момент початку аукціону  

гарантійного внеску на поточному рахунку Біржі, щодо аукціонів з купівлі необробленої 

деревини; 

- надання неповної та/або недостовірної інформації Біржі; 

- виявлення Біржею інших порушень положень цього Регламенту та внутрішніх 

документів Біржі. 

4.9. Учасники, які мають намір брати участь в аукціоні з купівлі необробленої 

деревини/пиломатеріалів, зобов’язані пройти реєстрацію в ЕТС із зазначенням необхідних 

відомостей про себе. 

5. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ З АГЕНТОМ 

5.1. Біржа має право залучати агента (-ів) для інформаційного супроводу і консультаційного 

обслуговування учасників аукціонів.  

Порядок взаємодії Біржі з агентом (-ами) регулюється двостороннім (-и) агентським (-и) 

договором (-ами) та публічним договором.  

5.2. Перелік агентів Біржі затверджується Директором або іншою уповноваженою особою 

Біржі та оприлюднюється на вебсайті Біржі https://www.uub.com.uа. 

5.3. Рішення про залучення агента приймається Біржею. Інформація про залучення агента 

оприлюднюється в оголошенні про проведення відповідного (-них) аукціону (-ів) та  містить, 

закрема, найменування агента, ідентифікаційних код, контактні дані. 

Порядок взаємодії Біржі з агентом та учасниками аукціонів за напрямком «Необроблена 

деревина та пиломатеріали» регулюється публічним Договором (Додаток № 9 до Регламенту).  

Учасники приєднуються до публічного Договору шляхом подання Біржі Заяви про 

приєднання до  публічного Договору, що є додатком до нього.  

5.4. Заява про приєднання, підписана учасником, є акцептом публічного Договору та 

передбачає повне і безумовне прийняття всіх умов публічного Договору з відповідними 

додатками до нього, при цьому ні агент, ні учасник не можуть запропонувати свої умови 

публічного Договору.  

5.5. Публічний Договір вважається укладеним учасником за умови ухвалення Біржею 

позитивного рішення про надання йому дозволу на оренду біржового місця.  

5.6. Підписання агентом двостороннього агентського договору є акцептом агента публічного 

Договору (Додаток № 9 до Регламенту) з відповідними додатками до нього 

5.7. В аукціонах, до яких Біржею залучено агента, такий агент зобов'язується сприяти 

належній  організації та проведенню таких аукціонів, зокрема: 

- проводити перемовини з учасниками торгів (потенційними учасниками торгів) щодо 

реалізації/придбання необробленої деревини/пиломатеріалів на аукціонах та залучати їх до 

аукціонів; 

- приймати від учасників торгів-продавців заявки на проведення аукціонів (з подальшим 

їх переданням Біржі); 
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- контролювати правильність формування лотів та інших реквізитів заявок і,  у випадку 

наявності зауважень зі сторони Біржі, – сприяти якнайшвидшому внесенню  рекомендованих 

Біржею змін учасником торгів-продавцем; 

- розміщувати на своєму вебсайті інформацію про проведення Біржею аукціонів, за 

якими він є агентом, а також проводити додаткове інформування засобами електронної 

пошти та із застосуванням інших ресурсів; 

- приймати від учасників торгів-покупців/продаців заявки на участь в аукціоні та 

документи згідно п. 3.2. цього Регламенту; 

- консультувати учасників з питань їх реєстрації в ЕТС та умов аукціонів та надавати 

супровід під час проведення аукціонів щодо користування функціоналом ЕТС та коректного 

вчинення дій; 

- подавати на Біржу перелік учасників торгів-покупців, які подали заявки на участь в 

аукціоні з продажу необробленої деревини/пиломатерівлів, з зазначенням лотів (та їх 

кількості), на які вони заявились, не пізніше однієї години після закінчення прийому заявок 

на участь в аукціоні; 

- забезпечувати оформлення документів за результатами аукціону (передавати 

учасникам торгів-покупцям біржові свідоцтва на підпис, контролювати повернення 

підписаного примірника біржового свідоцтва на Біржу протягом 5 (пяти) робочих днів з дати 

проведення аукціону та укладання договору купівлі-продажу необробленої 

деревини/пиломатеріалів учасниками торгів, що є сторонами біржового свідоцтва); 

- виконувати  інші обов’язки, визначені цим Регламентом, агентським договором, 

публічним Договором та іншими внутрішніми документами Біржі. 

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ ВІД УЧАСНИКІВ 

ТОРГІВ 

6.1. Учасники торгів, які бажають взяти участь в аукціоні в якості покупців або продавців, 

подають Біржі засобами ЕТС заявки на участь в аукціоні. Форма заявки та порядок її подачі 

визначаються Біржею.  

6.2. Учасники аукціону також подають заявки на участь в аукціоні за формою, що розміщена 

на офіційному вебсайті Біржі, які мають бути підписані керівниками або уповноваженими 

особами  учасника (покупця/продавця) та скріплені печаткою (за наявності) на електронну 

пошту Біржі: lis@uub.com.ua. 

До заявки на участь в аукціоні з продажу учасником (покупцем) додається довідка за 

підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої 

необробленої деревини за попередній квартал (щодо аукціонів з продажу необробленої 

деревини) та  документ, що підтверджує перерахування внеску за обробку даних та 

гарантійного внеску (щодо аукціонів з продажу необробленої деревини), а також здійснення 

інших платежів, у разі їх встановлення Біржею.  

6.3. Внески за обробку даних та гарантійні внески (щодо аукціонів з продажу необробленої 

деревини), а також інші платежі, повинні бути зараховані на вказані в оголошенні про 

проведення аукціону рахунки Біржі або рахунки агента у визначені в оголошенні терміни. 

Гарантійні внески (щодо аукціонів з купівлі необробленої деревини), а також інші платежі, 

повинні бути зараховані на вказані в оголошенні про проведення аукціону рахунки Біржі у 

визначені в оголошенні терміни. 

6.4. Заявки на участь в аукціоні з продажу необробленої деревини/пиломатеріалів, які не 
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відповідають вимогам цього Регламенту, подані учасником торгів після закінчення 

встановленого терміну або не забезпечені гарантійним внеском (щодо аукціонів з продажу 

необробленої деревини), чи учасником не сплачено внесок за обробку даних чи сплачено не в 

повному обсязі або інший платіж (внесок), у разі його встановлення Біржею, не приймаються, 

а учасник не допускається до аукціону. 

Заявка на проведення аукціону з купівлі необробленої деревини/пиломатеріалів, яка не 

відповідає вимогам цього Регламенту, подана ініціатором аукціону з порушення строків, 

визначених цим Регламентом або не забезпечена гарантійним внеском (щодо аукціонів з 

купівлі необробленої деревини), чи не сплачено інших платіжів (внесків), у разі їх 

встановлення Біржею, не приймаються. 

6.5. Учасники, які подали заявки, погоджуються з умовами участі в аукціоні, засвідчують 

безумовну згоду на обробку їх персональних даних, виконання цього Регламенту, 

підтверджують юридичну значимість своїх дій під час участі в аукціоні, зокрема дій, 

вчинених в ЕТС та з використанням ЕТС, а також їх наслідки. 

6.6. Заявки на  участь в аукціонах подаються засобами ЕТС. Після формування заявки на 

участь в аукціоні, учасник зобов’язаний її роздрукувати, підписати, скріпити печаткою (за 

наявності) та разом із платіжними документами (якщо такі вимагаються), які підтверджують 

сплату гарантійного внеску (щодо аукціонів з продажу необробленої деревини), внеску за 

обробку даних та, у разі встановлення Біржею, інших внесків (платежів), у вигляді їх 

сканованих копій надіслати засобами електронної пошти на електронну адресу Біржі/агента, 

зазначену в оголошенні про проведення аукціону. Невиконання відповідної вимоги є 

порушенням цього Регламенту, при цьому учасник, який допустив таке порушення, може 

бути не допущений до участі в аукціоні. 

6.7. Приймання заявок на участь в аукціоні припиняється в термін, який зазначений в 

оголошенні про проведення аукціону. 

7. ВНЕСОК ЗА ОБРОБКУ ДАНИХ ТА ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК 

7.1. Для участі в аукціоні на продаж учасник (покупець) сплачує внесок за обробку даних на 

рахунок Біржі або агента, у разі залучення останнього Біржею до організації аукціону. Внесок 

за обробку даних є фіксованим та сплачується за участь у торговій сесії, незалежно від 

кількості аукціонів, у яких покупець бере участь, у розмірі відповідно до Тарифів Біржі. 

7.2. Для забезпечення укладення за результатами аукціону з продажу договорів купівлі-

продажу необробленої деревини учасники аукціону (покупці) перераховують Біржі 

гарантійний внесок, крім аукціонів з продажу пиломатеріалів та необробленої деревини, що 

зберігається на складах продавців, де гарантійний внесок учасниками-покупцями не 

перераховується. 

Для забезпечення укладення за результатами аукціону з купівлі договорів купівлі-продажу 

необробленої деревини ініціатор аукціону перераховує Біржі гарантійний внесок, крім 

аукціонів з продажу пиломатеріалів та необробленої деревини, що зберігається на складах 

продавців, де гарантійний внесок учасниками-покупцями не перераховується 

7.3. Сплата внеску за обробку даних та перерахування гарантійного внеску здійснюються 

учасником аукціону з продажу (покупцем)/ініціатором аукціону з купівлі (покупцем) в 

національній валюті України:  

- розмір внеску за обробку даних встановлюється рішенням Наглядової ради та зазначається в 

Тарифах Біржі; 

- розмір гарантійного внеску визначається рішенням Наглядової ради та зазначається в 
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Тарифах Біржі. Гарантійний внесок перераховується без ПДВ. 

7.4. Внесок за обробку даних та гарантійний внесок повинні бути перераховані на рахунок 

Біржі/агента в порядку та терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціонів.   

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ 

8.1.  З метою забезпечення належної організації та проведення аукціону Біржа призначає 

Адміністратора ЕТС – працівника Біржі, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками 

аукціону. Електронна адреса та контакти Адміністратора ЕТС оприлюднюються в оголошенні 

про проведення аукціону. 

8.2. Продавець або покупець надає Біржі заявку на проведення аукціону шляхом надання 

файлу відповідної форми заповнення. При проведенні аукціонів з продажу пиломатеріалів, 

Біржа забезпечує засобами ЕТС інформування учасників аукціону про стартову ціну лоту, 

вказану учасником в заявці в національній валюті України та інформаційно -  в іноземній 

валюті (-ах) за офіційним курсом Національного банку України станом на день подачі заявки. 

Стартова ціна продажу пиломатеріалів може бути переглянута у зв’язку зі зміною офіційного 

курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти (гривні). 

8.3. Покупець або продавець, який бажає взяти участь в аукціоні, надає Біржі заявку на участь 

в аукціоні засобами ЕТС шляхом акцепту (прийняття) заявки (заявок) продавця на продаж або 

заявки (заявок) покупця на купівлю. 

Заявка на участь в аукціоні вважається поданою після її реєстрації в ЕТС як заявки на купівлю 

або заявки на продаж та за умови виконання фінансових зобов’язань учасником-покупцем в 

аукціонах на продаж, а також інших вимог цього Регламенту, встановлених до учасників 

торгів-покупців або учасників торгів-продавців. Заявка, не оформлена належними чином чи 

подана з порушенням умов Регламенту, до аукціону не допускається. 

8.4. Перед початком аукціону здійснюється реєстрація учасників в ЕТС. До аукціону 

допускаються учасники, які виконали всі вимоги, встановлені цим Регламентом.  

8.5. Покупець/продавець має право брати участь в торгах лише за тими лотами, які зазначені в 

його заявці на участь в аукціоні, якщо інше не визначено Біржею. Дії покупця/продавця, які 

не відповідають його заявці в електронному вигляді, не приймаються до уваги Біржею та ЕТС 

і не спричиняють зміни ціни лоту та вчинення правочину. 

8.6. В аукціонах з продажу необроленої деревини, що зберігається на складах продавців, 

покупці необробленої деревини обов’язково оглядають деревину, що є предметом продажу, 

безпосередньо на складах продавців не пізніше часу зазначеного в оголошенні. 

Продавець подає Біржі не пізніше дня, що предує дню проведення аукціону на продаж 

необроленої деревини, що зберігається на складах продавців, Реєстраційну картку ініціатора 

аукціону (Додаток № 10 до Регламенту) із зазначенням покупців, які оглянули необроблену 

деревину на складі продавця та зареєструвались для участі в аукціоні.  

До участі в аукціоні з продажу необроленої деревини, що зберігається на складах продавців, 

допускаються лише ті покупці, які оглянули необроблену деревину на складах продавців, та 

виявили готовність придбати її шляхом заповнення продавцем реєстраційної картки.  

8.7. Процес аукціону з купівлі поділяється на три періоди: 

1. Подання заявок. Період подання заявок розпочинається з моменту подання ініціатором 

аукціону заявки на проведення аукціону з купівлі та завершується отриманням Біржею 

Списку погоджених учасників торгів - продавців до другого періоду аукціону, за формою 

згідно Додатку № 11 до цього Регламенту. 
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Учасники аукціону подають заявки на участь в аукціоні протягом терміну, зазначеного в 

оголошенні. Ініаціотор аукціону на підставі своїх внутрішніх документів, процедур тощо 

складає Список погоджених учасників торгів - продавців до другого періоду аукціону з числа 

учасників, що подали заявки на участь в аукціоні. 

Список погоджених учасників торгів - продавців до другого періоду аукціону є документом, 

який виражає волю та потреби ініціатора аукціону на купівлю та прирівнюється до заявлених 

кваліфікаційних вимог ініцатором аукціону до учасників. 

2. Торги.  Період  торгів розпочинаються у визначений в оголошенні термін та завершуються 

визначенням переможця аукціону.  

3. Підписання біржового (аукціонного) свідоцтва. Період підписання біржових (аукціонних) 

свідоцтв розпочинається з моменту визначення переможця та закінчується отриманням 

Біржею примірника біржового (аукціонного) свідоцтва підписаного уповноваженою особою 

переможця аукціону з продажу/ініціатора аукціону з купівлі.  

8.8. Аукціони можуть відбуватися по всім лотам одночасно або згідно оприлюдненого   

Біржею розкладу торгів. За рішенням Біржі, аукціони по лотам окремих продавців/покупців 

щодо певної номенклатури чи породи можуть проводитися у різний час протягом однієї 

торгової сесії. 

8.9. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється відповідно кроку.  

8.10. Протягом аукціону на продаж учасник (покупець) має право торгуватися за відповідним 

лотом шляхом підвищення цінової пропозиції, а протягом аукціону на купівлю учасник 

(продавець) має право торгуватись за відповідним лотом шляхом пониження цінової 

пропозиції. 

8.11. Аукціон з продажу або купівлі лота вважається завершеним у строк, встановлений ЕТС, 

з фіксацією останньої зміни цінових пропозицій та учасника, що здійснив такі зміни. 

Переможцем по відповідному лоту визнається учасник, який запропонував за нього найвищу 

ціну (аукціон на продаж) або найнижчу ціну (аукціон на купівлю) та його пропозиція була 

зафіксована в ході  аукціону (за умови відповідності іншим критеріям, якщо такі були 

зазначені продавцем/покупцем в заявці про проведення аукціону). 

8.12. З моменту визначення ЕТС переможця по відповідному лоту вважається, що продавцем і 

покупцем досягнуто згоди щодо усіх істотних умов правочину, та сторони відповідають за 

подальше виконання укладеної біржової угоди. 

8.13. Якщо на момент закінчення строку прийняття заявок на участь в біржових торгах заявки 

на участь подали менше ніж 2 (два) учасники торгів-продавці, біржові торги з купівлі 

вважаються такими, що не відбулися. Біржові торги можуть бути зупинені, припинені, 

скасовані або перенесені у випадках та в порядку, передбачених цим Регламентом та/або 

іншими внутрішніми документами Біржі. 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУКЦІОНУ 

9.1. За підсумками проведення аукціону Біржа формує біржові свідоцтва, що підписуються 

Біржею та переможцем аукціону покупцем в аукціонах з продажу або Біржею та ініціатором 

аукціону з купівлі в 3 (трьох) примірниках. 

9.1.1. Оформлення та обмін біржовими свідоцтвами за цим Регламентом може здійснюватись 

із застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги». 

9.1.2. Біржові свідоцтва  в паперовій та електронній формах мають однакову юридичну силу. 
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Переможці акціонів покупці в аукціонах за продажу, ініціатори аукціонів з купівлі та Біржа 

можуть окремо використовувати електронно-цифровий підпис (ЕЦП), сервіси для обміну 

електронними документами (M.E.Doc, СОТА, FlyDoc и FREDO) та засоби електронного 

зв'язку. 

9.2. Біржове (аукціонне) свідоцтво є підставою для укладання договору купівлі-продажу 

необробленої деревини/пиломатеріалів між продавцем (ініціатором аукціону) та покупцем 

(переможцем аукціону) в аукціонах з продажу і покупцем (ініціатором аукціону) та продавцем 

(переможцем аукціону) в аукціонах з купівлі.  

9.2.1. У разі, якщо покупцем виступає нерезидент (юридична особа або фізична особа, що 

здійснює підприємницьку діяльність), ціна, визначена в біржовому (аукціонному) свідоцтві, 

зазначається у іноземній валюті, обраній переможцем.  

9.3. На підставі підписаних відповідно до п.9.1. Регламенту біржових (аукціонних) свідоцтв 

ініціатор аукціону та переможець (-ці) зобов'язані укласти договір (-ри) купівлі-продажу 

необробленої деревини/пиломатеріалів в термін до 10 (десяти) робочих днів включно з дня 

проведення відповідного аукціону. 

Переможці аукціонів з продажу необроленої деревини, що зберігається на складах продавців, 

укладають договір (-ри) купівлі-продажу необробленої деревини та здійснюють 100 % оплату 

за придбану необроблену деревину  не пізніше п’яти банківських днів після проведення 

аукціону з продажу необроленої деревини, що зберігається на складах продавців. Придбана на 

аукціоні  необроблена деревина зберігається на складі продавця не більше одного місяця з 

дати укладення договору. У випадку несвоєчасної оплати в повному обсязі, такий покупець не 

допускається до участі в наступних торгах, а лот виставляється на  інший аукціон. 

Продавці не пізніше 7 (семи) банківських днів з дня проведення аукціону інформують Біржу 

про покупців, що не виконали зобов’язання з оплати договору (-ів) купівлі-продажу 

необробленої деревини в повному обсязі шляхом направлення відповідних відомостей. 

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

за біржовою угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються в укладеному ними договорі 

купівлі-продажу необробленої деревини/пиломатеріалів. Усі розрахунки проводяться 

безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця щодо 

аукціонів з купівлі/продажу необробленої деревини, перерахованого ним на поточний 

рахунок Біржі в якості забезпечення з метою гарантування виконання біржової угоди. 

9.5. За порушення умов договору купівлі-продажу необробленої деревини/пиломатеріалів, що 

укладений за результатами аукціону, продавець та покупець несуть відповідальність, яка 

визначається таким договором та чинним законодавством України. 

9.6. Біржа використовує засоби факсимільного відтворення підпису (за допомогою засобів 

механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Біржі (за зразком згідно з 

Додатком № 12 до цього Регламенту). Біржа може окремо використовувати електронно-

цифровий підпис (ЕЦП), сервіси для обміну електронними документами (M.E.Doc, СОТА, 

FlyDoc и FREDO) та засоби електронного зв'язку Документи, завірені факсимільним 

відтворенням підпису уповноваженої особи Біржі, є підписаними належним чином і мають 

правову силу документів, оформлених оригінальним власноручним підписом уповноваженої 

особи Біржі. 

10. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

10.1. Для відшкодування Біржі  витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, з 

учасника торгів - покупця (переможця аукціону в аукціоні з продажу/з ініціатора аукціону в  
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аукціоні з купівлі), справляється біржовий збір за організацію та проведення електронного 

аукціону. 

Якщо до організації аукціону було залучено агента за агентським договором, переможець 

аукціону/ініціатор аукціону сплачує агенту винагороду відповідно до умов публічного 

Договору.  

10.2. Учаснику торгів - покупцю (переможцю аукціону в аукціоні з продажу/ ініціатору 

аукціону в аукціоні з купівлі), який відмовився від підписання біржового (аукціонного) 

свідоцтва та/або укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем, 

гарантійний внесок не повертається, а утримується Біржею для покриття її витрат на 

організацію та проведення аукціону, якщо Наглядовою радою Біржі не було прийнято іншого 

рішення щодо розпорядження  гарантійним внеском такого учасника торгів покупця. 

10.3. Учаснику торгів - покупцю в аукціонах з продажу, заявка на участь в аукціоні, від якого 

була зареєстрована ЕТС, але який відмовився від участі в аукціоні або не брав участь в 

аукціоні, сума внеску за обробку даних не повертається, а утримується Біржею/агентом для 

покриття її/його витрат на організацію аукціону. 

10.4. Покупцям, які подали заявки на участь в аукціоні з продажу/купівлі необробленої 

деревини, але не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається протягом 3 

(трьох) банківських днів з дня наступного за днем завершення відповідного аукціону на 

рахунок учасника торгів, вказаний ним в реєстраційній анкеті.  Перерахування коштів на 

рахунок третіх осіб не допускається. 

Ризики, пов'язані з несвоєчасним повідомленням Біржі інформації про зміну банківсього 

рахунку та нових платіжних реквізитів, на які Біржею повертається гарантійний внесок, 

учасник торгів - покупець несе самостійно. Покупець зобов'язаний письмово повідомити 

Біржу про зміну банківсього рахунку та платіжних реквізитів протягом 2 (двох) банківських 

днів з дня наступного за днем завершення відповідного аукціону. 

10.5. Продавець листом підтверджує виконання сторонами умов біржового (аукціонного) 

свідоцтва, а саме, - підписання (укладення) продавцем та покупцем, що визначені в біржовому 

(аукціонному) свідоцтві, договору купівлі-продажу необробленої деревини, з зазначенням 

номеру та дати укладання такого договору, тим самим даючи розпорядження Біржі на 

перерахування йому гарантійного внеску покупця (за виключенням суми комісійного збору 

Біржі) в рахунок часткової оплати за придбаний на аукціоні біржовий товар. Остаточні 

розрахунки здійснюються безпосередньо між сторонами біржового (аукціонного) свідоцтва - 

покупцем та продавцем.  

10.6. Біржа протягом 3 (трьох) банківських днів перераховує продавцю кошти в розмірі 

гарантійного внеску учасника аукціону (переможця) в акціоні з продажу/ініціатора аукціону в 

аукціоні з купівлі (за вирахуванням суми біржового збору) для подальшого врахування їх 

продавцем при розрахунках з учасником аукціону (переможцем)/з ініціатором аукціону при 

здійснені ним оплати за придбану необроблену деревину.  

10.7. Біржа перераховує гарантійний внесок на поточний рахунок продавця з призначенням 

платежу: «Перерахування гарантійного внеску від ____________(назва покупця) 

____________ згідно аукціонного свідоцтва №_____ від «___»_________20__ року по 

договору № _____ від «___» _________ 20__ року. Без ПДВ».  

11. БІРЖОВИЙ ЗБІР 

11.1. Для відшкодування Біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону з 

продажу/купівлі необробленої деревини, з учасника торгів - покупця (переможця аукціону в 

аукціоні з продажу/з ініціатора аукціону в аукціоні з купівлі), справляється біржовий збір у 
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розмірі, встановленому рішенням Наглядової ради, який утримується Біржею із суми 

гарантійного внеску такого учасника аукціону, не пізніше третього банківського дня з дня 

проведення аукціону.  

11.1.1. В аукціонах з продажу/купівлі пиломатеріалів після завершення аукціону Біржа 

направляє учаснику торгів - покупцю (переможцю аукціону в аукціоні з продажу/ініціатору 

аукціону в аукціоні з купівлі)  рахунок на сплату біржового збору у розмірі, встановленому 

рішенням Наглядової ради, та формує біржові свідоцтва. Біржовий збір розраховується в 

національній валюті України (гривня). При оплаті біржового збору нерезидентами, біржовий 

збір сплачується в сумі, еквівалентній за офіційним курсом Національного банку України 

станом на день проведення аукціону.  

Після отримання рахунку на сплату біржового збору учасник торгів - покупець (переможець 

аукціону в аукціоні з продажу/ініціатор аукціону в аукціоні з купівлі) сплачує його протягом 3 

(трьох) банківських днів з моменту виставлення Біржею рахунку.  

За умови зарахування на рахунок Біржі біржового збору від учасника торгів - покупця 

(переможця аукціону в аукціоні з продажу/ініціатора аукціону в аукціоні з купівлі), Біржа 

передає  переможцеві аукціону в аукціоні з продажу/ініціатору аукціону в аукціоні з купівлі 

біржове свідоцтво, а продавцю в аукціоні з продажу – інформацію щодо учасника покупця, 

який став переможцем. 

11.2. Сума біржового збору сплачується учасником торгів - покупцем (переможцем аукціону в 

аукціоні з продажу/ініціатором аукціону в аукціоні з купівлі) з урахуванням податку на 

додану вартість. 

11.3. За аукціонами, переможцем яких стають учасники (покупці/продавці), що були залучені 

агентами за публічними Договорами за формою згідно Додатку № 9 до цього Регламенту, 

переможець аукціону (покупець) в аукціоні з продажу/ініціатор аукціону з купівлі 

зобов'язується оплатити належну агенту винагороду у розмірі, і строки, що встановлені  в 

публічному Договорі.  

12. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

12.1. Надаючи документи для набуття статусу Члена Біржі, а також відповідну заявку на 

участь в аукціоні/заявку на проведення аукціону – учасники гарантують, що під час 

використання ЕТС та вчинення з її допомогою дій, вони здійснюють роботу через персональні 

комп’ютери з використанням ліцензійного програмного забезпечення, якщо таке вимагається 

згідно законодавства про авторське та суміжні права. 

12.2. Для надійного зв’язку комп’ютера учасника із ЕТС необхідно використовувати останні 

(оновлені) версії браузерів Firefox, Chrome, Opera. Доступ до ЕТС повинен організовуватися 

учасником через відкриті канали доступу в мережі Інтернет без використання анонімних 

засобів: анонімних мереж, мережі та браузера Tor, I2P, Obfsproxy та їм подібних 

анонімайзерів, плагінів до браузерів з функціями анонімного доступу, плагінів з блокуванням 

трафіку чи частин трафіку, блоків, cookies, аплетів, потоків та інше, використання приватного 

перегляду сторінок в браузері при відкритті веб-сайту торгової системи, анонімних proxy-

серверів, VPN-каналів, VPN-шлюзів та VPN-тунелів, скриття IP-адресів, використовувати при 

доступі до ЕТС безпечного інтернет-серфінгу та інших засобів анонімного доступу. 

12.3. Учасник повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати 

функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого 

робочого місця учасника та унеможливити вірусні атаки на вебсайт Біржі зі свого робочого 

місця, унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, 

негайно повідомляти Біржу про виникнення обставин, що можуть перешкоджати 
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функціонуванню ЕТС. 

12.4.  Біржа має право зупинити (тимчасово припинити) технічний доступ учасника до ЕТС 

або обмежити (повністю або частково) повноваження учасника з доступу до ЕТС у випадку 

порушення учасником цього Регламенту, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з 

боку учасника до ЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають 

функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника до ЕТС може бути відновлено тільки після 

врегулювання ситуації, що склалася. 

12.5. Порушення цього Регламенту позбавляє учасника права апелювати щодо виявлених з 

його боку під час аукціонів технічних збоїв та затримок роботи ЕТС. 

12.6. 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. 

12.7.  Біржа не несе будь-якої відповідальності при втратах, які виникли в учасника через 

розрив зв’язку між комп’ютером учасника та сервером Біржі. Учасник приймає на себе всі 

ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив 

зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі 

даних). 

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

зобов’язань за цим Регламентом, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що 

виникли внаслідок несправності і відмови обладнання, збоїв і помилок програмного 

забезпечення, збоїв, несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання, кондиціювання 

та інших систем життєзабезпечення з боку учасника. 

12.9. До учасника, який порушив вимоги Регламенту та/або інших внутрішніх документів 

Біржі та/або не виконав (неналежно виконав) свої зобов'язання за укладеними біржовими 

угодами, можуть бути застосовані санкції у вигляді: 

- утримання гарантійного внеску у випадках, передбачених п. 10.2. цього Регламенту; 

- недопущення учасника на певний термін до участі в аукціонах (біржових торгах); 

- заборона бути ініціатором аукціонів (біржових торгів); 

- припинення членства на Біржі.  

12.10. Якщо учасник аукціону - покупець в аукціонах з продажу не виконав свої зобов’язання 

з укладення договору купівлі-продажу  необробленої деревини/пиломатеріалів  за 

результатами біржових торгів та/або порушив свої зобов’язання з розрахунків та/або 

зобов’язань із приймання необробленої деревини/пиломатеріалів за договором купівлі-

продажу, до такого учасника Біржею можуть застосовуватись санкції у вигляді: 

- недопущення на певний термін до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який 

(-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені; 

- недопущення на певний термін до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який 

(-які) ініційований (-і) учасниками – продавцями окремого регіону (області); 

- недопущення на певний термін до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який 

(-які) ініційований (-і) будь-яким учасником - продавцем;  

- припинення членства на Біржі. 
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У випадку невиконання ініціатором аукціону -  покупцем в аукціонах з купівлі своїх 

зобов’язань з укладення договору купівлі-продажу  необробленої деревини/пиломатеріалів за 

результатами біржових торгів та/або порушення своїх зобов’язань з розрахунків та/або 

зобов’язань з приймання необробленої деревини/пиломатеріалів за договором купівлі-

продажу, до такого учасника Біржею крім санкцій, передбачених в абзаці першому цього 

пункту, може бути застосована санкція у вигляді заборони бути ініціатором аукціону (-нів) з 

купівлі на певний термін. 

12.11. Якщо ініціатор аукціону - продавець в аукціонах з продажу не виконав свої 

зобов’язання з укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини/пиломатеріалів  

за результатами біржових торгів та/або порушив свої зобов’язання з поставки необробленої 

деревини/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, до такого учасника Біржею можуть 

застосовуватись санкції у вигляді: 

-  заборони бути ініціатором аукціону (-нів) з продажу на певний термін; 

- припинення членства на Біржі.  

У випадку невиконання учасником аукціону - продавцем в аукціонах з купівлі своїх 

зобов’язань з укладення договору купівлі-продажу  необробленої деревини/пиломатеріалів за 

результатами біржових торгів та/або порушення своїх зобов’язань з поставки необробленої 

деревини/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, до такого учасника Біржею крім 

санкцій, передбачених в абзаці першому цього пункту, можуть бути застосовані санкції у 

вигляді: 

- недопущення на певний термін до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з купівлі, який 

(-які) ініційований (-і) учасником - покупцем, зобов’язання перед яким були порушені; 

- недопущення на певний термін до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з купівлі, який 

(-які) ініційований (-і) будь-яким учасником - покупцем.  

12.12. Термін щодо обмеження (зупинення) права брати участь в аукціонах та ініціювати їх 

проведення встановлюється рішенням Наглядової ради. 

12.13. Біржа здійснює моніторинг порушення учасниками своїх зобов’язань з укладення 

договору купівлі-продажу  необробленої деревини/пиломатеріалів  за результатами біржових 

торгів та/або обов’язку з розрахунків та/або обов'язку з приймання та/або обов'язку з поставки 

необробленої деревини/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, також учасник  

аукціону, чиї права були порушені, може з власної ініціативи повідомити Біржу листом про 

такі порушення та надати відповідні підтверджуючі документи (копію договору, виписку з 

рахунку та інше).  

За фактом виявлення Біржею порушення учасниками своїх зобов’язань та/або повідомлення 

Біржі про порушення зобов’язань учасником, права якого були порушені, Біржа проводить 

перевірку, збираючи і аналізуючи отримані документи, пояснення учасників, іншу 

інформацію, в тому числі, але не виключно про підготовку до аукціону, про проведення 

аукціону, про підписання біржового (аукціонного) свідоцтва, які можуть бути доказом при 

розгляді питання застосування санкцій до учасника.  

За результами вивчення виявленого порушення учасником своїх зобов’язань Біржею 

готується розширений звіт. Рішення про застосування санкцій приймається Наглядовою 

радою на підставі розгляду розширеного звіту. Біржа інформує учасників про результати 

розгляду звернення про порушення шляхом направлення відповідного повідомлення на їх 

електронні адреси. Рішення про застосування санкцій оприлюднюється на вебсайті Біржі та 

вебсайті агента, у випадку його залучення до проведення аукціону. 



 

24 

Додаток № 1 

  до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА  

 

Вих. №    

Від _____ 

Голові Наглядової ради 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 

про набуття статусу Члена на 

 Товаристві з обмеженою відповідальністю 

 «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

(для юридичних осіб) 

 

Просимо надати в оренду біржове місце на Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», укласти Договір оренди біржового місця на 

Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та 

надати право участі в біржових торгах і здійснення біржових операцій на Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа). 

 

Акредитація за напрямком/напрямками: 

 

Напрямки(напрямок) Біржі, на яких(якому) 

бажаємо здійснювати біржові операції 

 Необроблена деревина та 

пиломатеріали 

  

Строк оренди біржового місця (місяців)  12 

 

Інформація про заявника: 

 
Назва компанії  
Компанія діє на підставі  
Код ЄДРПОУ  
Індивідуальний податковий номер (у разі 

якщо заявник є платником ПДВ) 
 

Юридична адреса  
Поштова адреса  
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Телефон  
Додатковий телефон (за бажанням)  
Електронна пошта  

 
Банківські реквізити заявника: 

 
Найменування банку  
Поточний (розрахунковий рахунок)  
МФО банку  

 

Інформація про керівника заявника: 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (у називному 

відмінку) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (у родовому 

відмінку) 

 

Посада (у називному відмінку)  

Посада (у родовому відмінку)  

Паспортні дані  

Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

 

Ідентифікаційний номер  

 
Просимо акредитувати на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» особу (осіб), яка (які) буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів): 

 

Брокер – 1 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Посада  

Паспортні дані  

Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

 

Ідентифікаційний номер  

Телефон  

Додатковий телефон (за бажанням)  

Електронна пошта  

 

Брокер – 2 (у разі наявності) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Посада  

Паспортні дані   
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Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

Ідентифікаційний номер  

Телефон  

Додатковий телефон (за бажанням)  

Електронна пошта  

 

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді, автентичні 

оригіналам. 
Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації. 

 

З Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», Положенням про надання в оренду 

біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»,    Регламентом з організації та проведення біржових торгів з 

купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», 
та Тарифами на послуги Біржі ознайомлені та зобов'язуємося виконувати. 

 

Оплату гарантуємо 

 

Посада ____________________       підпис             ПІБ_________________________ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

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 ун і в е р с а ль н а  біржа» (далі – 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). База персональних даних розміщена у відділі бухгалтерського обліку та контролю, юридичному департаменті, відділі 

біржових операцій, відділі незалежної та експертної грошової оцінки, відділі управління підприємством, відділі планування, координації та 

розвитку, на філіях та в архіві Біржі. 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 
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Додаток № 2 

  до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА   

 

Вих. №    

Від _____ 

Голові Наглядової ради 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 

про набуття статусу Члена на 

 Товаристві з обмеженою відповідальністю 

 «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

(для фізичних осіб - підприємців) 

 

Прошу надати в оренду біржове місце на Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», укласти Договір оренди біржового місця на 

Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та 

надати право участі в біржових торгах і здійснення біржових операцій на Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа). 

 

Акредитація за напрямком/напрямками: 

 

Напрямки(напрямок) Біржі, на яких(якому) 

бажаю здійснювати біржові операції 

 Необроблена деревина та 

пиломатеріали 

 

Строк оренди біржового місця (місяців)  12 

 

Інформація про заявника: 

 
Прізвище ім’я по-батькові (у називному 

відмінку) 
 

Прізвище ім’я по-батькові (у родовому 

відмінку) 
 

Ідентифікаційний номер  
Адреса реєстрації  
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Поштова адреса  
Телефон  
Додатковий телефон (за бажанням)  
Електронна пошта  
Паспортні дані  

Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

 

 
Банківські реквізити заявника: 

 
Найменування банку  
Поточний (розрахунковий рахунок)  
МФО банку  

 
Прошу акредитувати на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» особу (осіб), яка (які) буде (будуть) виконувати повноваження 

брокера (брокерів): 

 

Брокер – 1 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Паспортні дані  

Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

 

Ідентифікаційний номер  

Телефон  

Додатковий телефон (за бажанням)  

Електронна пошта  

 

Брокер – 2 (у разі наявності) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Паспортні дані  

Щодо паспорта (серія, номер, ким виданий 

та дата видачі) 

Щодо ID-картки (№, дата видачі, ким 

виданий) 

 

Ідентифікаційний номер  

Телефон  

Додатковий телефон (за бажанням)  

Електронна пошта  

 

Підтверджую, що надані документи в електронному вигляді, автентичні 

оригіналам. 
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Несу відповідальність за достовірність наданої інформації. 

 

 

З Правилами Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», Положенням про надання в оренду 
біржових місць на Товаристві з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», Регламентом з організації та проведення біржових торгів з 

купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА», 

та Тарифами на послуги Біржі ознайомлені та зобов'язуємося виконувати. 
 

Оплату гарантую 

 

 

Посада ____________________       підпис             ПІБ_________________________ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
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 ун і в е р с а ль н а  біржа» (далі – 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). База персональних даних розміщена у відділі бухгалтерського обліку та контролю, юридичному департаменті, відділі 

біржових операцій, відділі незалежної та експертної грошової оцінки, відділі управління підприємством, відділі планування, координації та 

розвитку, на філіях та в архіві Біржі. 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 
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Додаток № 3  

до Регламенту з організації 

та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

 

ДОВІРЕНІСТЬ №    
м.    « 20     року 

 

______________________________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи) 

код ЄДРПОУ  

(далі – Довіритель) в особі                       , що діє на підставі _______________________, даною 

довіреністю уповноважує  

________________________________________________ 

(П.І.Б. брокера)  

________________________________________________________________________________ 

(дані паспорта або ID-картки) 

 

ідентифікаційний номер             (далі-Брокер), представляти  інтереси Довірителя як Члена 

(брокерської контори) товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Біржа) на біржових торгах (аукціонах) за 

напрямком Біржі «Необроблена деревина та пиломатеріали» з купівлі-продажу 

необробленої деревини та пиломатеріалів, для чого Брокеру надаються наступні 

повноваження: 

- приймати участь в біржових торгах (аукціонах) з купівлі-продажу необробленої 

деревини та пиломатеріалів, організація та проведення яких здійснюється Біржею; 

- подавати заявки на участь в аукціоні, заявки на купівлю необробленої деревини/ 

пиломатеріалів, заявки на проведення аукціонів з купівлі, вчиняти інші дії, спрямовані на 

купівлю необробленої деревини/пиломатеріалів на біржових торгах (аукціонах) на Біржі; 

подавати заявки на проведення аукціонів з продажу необробленої деревини/пиломатеріали, 

подавати заявки на участь в аукціоні, вчиняти інші дії, спрямовані на продаж необробленої 

деревини/ пиломатеріалів на біржових торгах (аукціонах) на Біржі, надавати Біржі всі 

необхідні документи для участі у біржових торгах (аукціонах) та документи, що стосуються 

виконання біржових угод; 

- підписувати     всі     необхідні     документи,     пов’язані     з     брокерською     

діяльністю на Біржі щодо укладання та виконання біржових угод з купівлі-продажу 

необробленої деревини/пиломатеріалів; 

- вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі та/або продажу необробленої деревини/ 

пиломатеріалів та виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням даної Довіреності 

(примітка: зазначити обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності). 

Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.  Дана довіреність 

дійсна до закінчення строку оренди біржового місця на Біржі Довірителя. 

 

Підпис       засвідчую. 
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(П.І.Б. брокера) (зразок підпису) 

   / / 

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище) 

м.п. 
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Додаток № 4  

 до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА  

  

 

Договір 

оренди біржового місця № _____ 

 

м. Полтава                                                         «____» ___________ 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

(надалі – Товарна біржа), в особі Голови Наглядової ради Макового Олександра Віталійовича, 

який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

_________________________ (надалі Орендар), в особі _______________, що діє на підставі 

________________, з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали даний Договір оренди 

біржового місця (далі – Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове  

платне користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та 

права Члена ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА». 

1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції 

на Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній 

біржі, протягом строку дії даного Договору. 

1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває 

статусу Члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на 

Товарній біржі під номером _____, що підтверджується Свідоцтвом Члена, яке видається 

Товарною біржею Орендарю. 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Товарна біржа має право: 

2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування 

біржовим місцем. 

2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно п. 3.2. даного Договору. 

2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за 

порушення Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють 

біржову торгівлю на Товарній біржі, та цього Договору.  

2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов’язки, вимоги, зокрема вимоги 

до заходів з управління ризиками невиконання зобов’язань за біржовими угодами та 

біржовими договорами. 

2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером 

(брокерами) вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної 

біржі та/або цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових 
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торгах, у т.ч. шляхом розірвання цього Договору. 

2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, 

Статутом Товарної біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – 

Правила), Положенням про надання в оренду біржових місць на ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної 

біржі, що регламентують біржову діяльність на Товарній біржі. 

2.2. Обов’язки Товарної біржі: 

2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів. 

2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно розділу 4 

Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в 

біржових торгах на Товарній біржі шляхом видачі Орендарю відповідного Свідоцтва Члена 

Товарної біржі.  

2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі, 

користуватися обладнанням Т о в а р н о ї  б іржі, подавати заявки на купівлю/продаж 

(поставку, міну) товарів, укладати біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та 

документи, пов’язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати 

Орендареві у здійсненні цієї діяльності. 

2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем 

Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову 

торгівлю, у т.ч. з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській 

торгівлі. 

2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з 

Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України. 

2.3. Орендар має право: 

2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених 

законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду 

від своїх клієнтів. 

2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору, 

укладеного з відповідним клієнтом. 

2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в 

торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, 

допомогою її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, 

укладати біржові угоди         на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням 

біржових угод та біржових договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, 

що регламентують біржову діяльність. 

2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, 

визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до 

Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю. 

2.3.5. Користуватися іншими правами Члена Біржі, передбаченими чинним законодавством 

України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що 

регламентують біржову торгівлю. 

2.4. Обов’язки Орендаря: 

2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для 

участі в біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів 

щодо представництва відповідно до Положення. 
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2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а 

також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною 

біржею. 

2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства, 

Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову 

торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих 

товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржею. 

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх 

документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку 

(біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому 

стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань перед 

клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржею. 

2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та 

за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років. 

2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені 

Товарною біржею, з метою здійснення Товарною біржею на виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

ідентифікації та верифікації клієнтів.  

2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для  

укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 

3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін. 

2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки, 

передбачені законодавством. 

3. Строк оренди 

3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «___» __________ 2021 року і діє до «___» 

__________ 2021 року. 

3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір 

розривається: 

3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення 

діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.  

3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх 

зобов’язань перед Товарною біржею та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими 

угодами (біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 

(десять) календарних днів до запланованої дати припинення членства.  

3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна 

біржа письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять ) календарних днів.  

3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення 

Орендарем, його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що 

регулює біржову торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього 

Договору, про що Товарна біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 

прийняття такого рішення. 

3.2.5. За згодою сторін. 
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3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної 

біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що 

регламентують біржову торгівлю. 

3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть 

заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на 

один календарний рік  на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт 

означає можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору. 

4. Орендна плата  

4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі ______ (________) грн. 00 

коп., в т.ч. ПДВ ________, шляхом перерахування коштів на рахунок Товарної біржі. 

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п’яти) 

банківських днів після підписання цього Договору. 

4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом 

перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.  

 

5. Відповідальність Сторін 

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть 

відповідальність згідно  чинного законодавства України. 

5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного 

законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх 

документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, 

Орендодавець має право припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей 

Договір. 

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

переговорів між Сторонами. 

5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 

чинного в Україні законодавства. 

 

6. Інші умови 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення 

строку оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливості 

продовження терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору). 

6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або 

передавати біржове місце в суборенду. 

6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, 

шляхом підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами  та  скріплений  печатками  

Сторін  (за  наявності)  та переданий засобами електронного зв’язку,  має силу оригіналу, 

до обміну Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору. 
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6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – по 

одному для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.  

 

7. Реквізити та підписи Сторін 

 

ТОВАРНА БІРЖА: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" 
Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 52,  

Код ЄДРПОУ 25158707 

Рахунок у форматі IBAN: 

UA183006140000026008500397202 в ПАТ 

“КРЕДІ  АГРІКОЛЬ БАНК” 

ІПН 251587016013 

Телефон: 0532-50-92-91 

Електронна пошта: ________________ 

 

Директор 

___________________ С.В. Гладкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕНДАР: 

______________________________________ 

 

 

Місцезнаходження: _____________ 

Банківські реквізити: ___________ 

Код ЄДРПОУ: _________________ 

Тел./факс: _____________ 

ІПН (за наявності) ____________________ 

Електронна пошта: ____________________ 

 

 

 

        _____________ 

 

        ___________________ 

/_______________/                          
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Додаток № 5  

 до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА  

  

 

Договір 

оренди біржового місця № _____ 

 

м. Полтава                                                         «____» ___________ 2021 року 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

(надалі – Товарна біржа), в особі Голови Наглядової ради Макового Олександра Віталійовича, 

який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

Фізична особа – підприємець ____________________ (надалі - Орендар), державна 

реєстрація якого проведена __________, номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ____________, з іншої 

сторони, надалі разом - Сторони, уклали даний Договір оренди біржового місця (далі – 

Договір) про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Згідно умов цього Договору Товарна біржа передає, а Орендар приймає у тимчасове  

платне користування біржове місце на ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» та 

права Члена ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА». 

1.2. Товарна біржа надає, а Орендар використовує можливості здійснювати біржові операції 

на Товарній біржі, а у випадках, визначених законодавством, позабіржові операції на Товарній 

біржі, протягом строку дії даного Договору. 

1.3. Після укладення цього Договору та здійснення розрахунків по ньому Орендар набуває 

статусу Члена (брокерської контори) - учасника торгів на Товарній біржі та акредитується на 

Товарній біржі під номером _____, що підтверджується Свідоцтвом Члена, яке видається 

Товарною біржею Орендарю. 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1. Товарна біржа має право: 

2.1.1. На своєчасне отримання орендної плати від Орендаря за користування 

біржовим місцем. 

2.1.2. Розірвати даний Договір, згідно п. 3.2. даного Договору. 

2.1.3. Встановлювати та стягувати штрафи та застосовувати інші санкції за 

порушення Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, у т.ч. тих, які регулюють 

біржову торгівлю на Товарній біржі, та цього Договору.  

2.1.4. Встановлювати для Орендаря певні права, обов’язки, вимоги, зокрема вимоги 

до заходів з управління ризиками невиконання зобов’язань за біржовими угодами та 

біржовими договорами. 

2.1.5. У разі порушення Орендарем та/або його акредитованим (-ими) брокером 
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(брокерами) вимог законодавства та/або правил та/або інших внутрішніх документів Товарної 

біржі та/або цього Договору зупинити або припинити права Орендаря щодо участі у біржових 

торгах, у т.ч. шляхом розірвання цього Договору. 

2.1.6. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, 

Статутом Товарної біржі, Правилами ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – 

Правила), Положенням про надання в оренду біржових місць на ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі – Положення), іншими внутрішніми документами Товарної 

біржі, що регламентують біржову діяльність на Товарній біржі. 

2.2. Обов’язки Товарної біржі: 

2.2.1. Забезпечувати організацію та належні умови для проведення біржових торгів. 

2.2.2. Після підписання цього Договору та здійснення Орендарем платежу згідно розділу 4 

Договору надати Орендарю та уповноваженому ним брокеру (брокерам) право участі в 

біржових торгах на Товарній біржі шляхом видачі Орендарю відповідного Свідоцтва Члена 

Товарної біржі.  

2.2.3. Надати Орендареві можливість перебувати в торгово-операційних залах Товарної Біржі, 

користуватися обладнанням Т о в а р н о ї  б іржі, подавати заявки на купівлю/продаж 

(поставку, міну) товарів, укладати біржові угоди, біржові договори на Товарній біржі та 

документи, пов’язані з виконанням біржових угод та біржових договорів, не перешкоджати 

Орендареві у здійсненні цієї діяльності. 

2.2.4. Здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням Орендарем 

Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову 

торгівлю, у т.ч. з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській 

торгівлі. 

2.2.5. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Орендаря, згідно з 

Законом України "Про товарні біржі" та іншими нормативно-правовими актами України. 

2.3. Орендар має право: 

2.3.1. Брати участь у біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, визначених 

законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, та отримувати за це винагороду 

від своїх клієнтів. 

2.3.2. Здійснювати посередництво при укладанні угод на Товарній біржі на підставі договору, 

укладеного з відповідним клієнтом. 

2.3.3. При здійсненні посередництва при продажу чи купівлі (поставці, міні) знаходитись в 

торгово-операційній залі Товарної біржі, користуватись обладнанням Товарної біржі, 

допомогою її працівників, подавати заявки на купівлю/продаж (поставку, міну) товарів, 

укладати біржові угоди         на Товарній біржі та вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням 

біржових угод та біржових договорів, Правил та інших внутрішніх документів Товарної біржі, 

що регламентують біржову діяльність. 

2.3.4. Брати участь в електронних біржових торгах на Товарній біржі, а також у випадках, 

визначених законодавством, у позабіржових операціях на Товарній біржі, відповідно до 

Правил та інших внутрішніх документів Біржі, що регламентують біржову торгівлю. 

2.3.5. Користуватися іншими правами Члена Біржі, передбаченими чинним законодавством 

України, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що 

регламентують біржову торгівлю. 

2.4. Обов’язки Орендаря: 
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2.4.1. Акредитувати на Товарній біржі свою уповноважену особу (брокера/брокерів) для 

участі в біржових торгах на Товарній біржі з належним оформленням відповідних документів 

щодо представництва відповідно до Положення. 

2.4.2. Своєчасно сплатити Товарній біржі орендну плату за користування біржовим місцем, а 

також своєчасно та в повному обсязі сплачувати інші платежі за послуги, надані Товарною 

біржею. 

2.4.3. При здійсненні діяльності на Товарній біржі дотримуватись чинного законодавства, 

Правил, Положення, інших внутрішніх документів Товарної біржі, що регулюють біржову 

торгівлю, а також вимог та показників, що обмежують ризики діяльності на організованих 

товарних ринках, встановлених чинним законодавством та Товарною біржею. 

2.4.4. Виконувати розрахунки по своїх угодах відповідно до Правил, інших внутрішніх 

документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю по відповідному напрямку 

(біржовому товару), та своєчасно інформувати Товарну біржу про зміни в своєму фінансовому 

стані, а також про інші зміни, що можуть негативно вплинути на виконання зобов’язань перед 

клієнтами, іншими учасниками біржових торгів та Товарною біржею. 

2.4.5. Вести облік здійснених біржових операцій на Товарній біржі за власними операціями та 

за кожним клієнтом окремо і зберігати таку інформацію протягом щонайменше трьох років. 

2.4.6. Надавати необхідну інформацію про себе та підтверджуючі документи, визначені 

Товарною біржею, з метою здійснення Товарною біржею на виконання Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

ідентифікації та верифікації клієнтів.  

2.4.7. Письмово інформувати Товарну біржу про всі зміни, внесені в надані Орендарем для  

укладення даного Договору документи, у тому числі про зміну адреси та реквізитів, протягом 

3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/настання таких змін. 

2.4.8. Розкривати інформацію про здійснені біржові операції в порядку, обсягах та у строки, 

передбачені законодавством. 

3. Строк оренди 

3.1. Строк оренди біржового місця становить: з «___» __________ 2021 року і діє до «___» 

__________ 2021 року. 

3.2. Оренда біржового місця на Товарній біржі достроково припиняється та Договір 

розривається: 

3.2.1. У випадку ліквідації або реорганізації (крім перетворення) Орендаря або припинення 

діяльності Орендаря як фізичної особи-підприємця.  

3.2.2. За ініціативою Орендаря (у разі виконання у повному обсязі Орендарем своїх 

зобов’язань перед Товарною біржею та іншими учасниками біржових торгів, за біржовими 

угодами (біржовими договорами)) та за умови письмового повідомлення не пізніше ніж за 10 

(десять) календарних днів до запланованої дати припинення членства.  

3.2.3. За ініціативою Товарної біржі щодо припинення дії даного Договору, про що Товарна 

біржа письмово попереджає Орендаря за 14 (чотирнадцять ) календарних днів.  

3.2.4. За рішенням Товарної біржі про припинення членства у випадках порушення 

Орендарем, його уповноваженим (-ими) брокером (брокерами) законодавства України, що 

регулює біржову торгівлю, Правил, інших внутрішніх документів Товарної біржі, цього 

Договору, про що Товарна біржа попереджає Орендаря протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 

прийняття такого рішення. 



 

40 

3.2.5. За згодою сторін. 

3.2.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товарної 

біржі, Правилами, Положенням та іншими внутрішніми документами Товарної біржі, що 

регламентують біржову торгівлю. 

3.3. Якщо протягом одного місяця до дати закінчення Договору, жодна зі Сторін не подасть 

заяву про припинення або зміну умов Договору, цей Договір вважається продовженим на 

один календарний рік  на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Даний пункт 

означає можливість автоматичної багаторазової пролонгації Договору. 

4. Орендна плата  

4.1. Орендар сплачує вартість оренди біржового місця у розмірі ______ (________) грн. 00 

коп., в т.ч. ПДВ ________, шляхом перерахування коштів на рахунок Товарної біржі. 

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем на рахунок Орендодавця протягом 5 (п’яти) 

банківських днів після підписання цього Договору. 

4.3. Розрахунки між Сторонами проводяться виключно у безготівковій формі шляхом 

перерахування коштів на поточний рахунок Орендодавця.  

5. Відповідальність Сторін 

5.1 За невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть 

відповідальність згідно  чинного законодавства України. 

5.2. У разі порушення Орендарем, його уповноваженим брокером (брокерами) чинного 

законодавства, що регулює біржову торгівлю, Правил, Положення, інших внутрішніх 

документів Товарної біржі, що регламентують біржову торгівлю, цього Договору, 

Орендодавець має право припинити членство Орендаря на Товарній біржі та розірвати цей 

Договір. 

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

переговорів між Сторонами. 

5.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 

чинного в Україні законодавства. 

6. Інші умови 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення 

строку оренди біржового місця, вказаного у п. 3.1 Договору (з урахуванням можливості 

продовження терміну дії відповідно до п. 3.3 цього Договору). 

6.2. Орендар не має права передавати іншій особі своє право участі в біржових торгах та/або 

передавати біржове місце в суборенду. 

6.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі, 

шляхом підписання обома Сторонами відповідної Додаткової угоди, яка є невід'ємною 

частиною цього Договору. 

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України.  

6.5. Договір належним чином підписаний Сторонами  та  скріплений  печатками  

Сторін  (за  наявності)  та переданий засобами електронного зв’язку,  має силу оригіналу, 

до обміну Сторонами оригіналами екземплярів даного Договору. 
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6.6. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою – по 

одному для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.  

7. Реквізити та підписи Сторін 

 

ТОВАРНА БІРЖА: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА" 

Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 52,  

Код ЄДРПОУ 25158707 

Рахунок у форматі IBAN: 

UA183006140000026008500397202 в ПАТ 

“КРЕДІ  АГРІКОЛЬ БАНК” 

ІПН 251587016013 

Телефон: 0532-50-92-91 

Електронна пошта: ________________ 

 

Директор 

___________________ С.В. Гладкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕНДАР: 

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ: 

______________________________________

_____ 

 

Місцезнаходження: _____________ 

Банківські реквізити: ___________ 

Ідентифікаційний номер: 

_________________ 

Тел./факс: _____________ 

Електронна пошта: ____________________ 

 

 

  

 

      ___________________ /_______________/                          
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Додаток № 6  

   до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 
  

 

АНКЕТА КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (УЧАСНИКА 

ТОРГІВ) 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» 

 

1. Повне та скорочене найменування 

клієнта 

 

1.1. Форма власності (якщо інша форма власності,  

зазначте відповідні дані) 

      приватне підприємство 

      державне підприємство 

      комунальне підприємство 

      інше :___________ 

  

1.2. Чи утримується клієнт за рахунок Державного 

бюджету України або місцевих бюджетів 

(повністю або частково)? (заповнюється 

виключно державними та комунальними 

підприємствами) 

так 

ні 

2. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб- підприємців та громадських 

формувань 

 

3. Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про 

проведення 

державної реєстрації 

 

4. Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична 

адреса 

 

5. Фактичне місцезнаходження  

6. Номери контактних телефонів, факсів  



 

43 

7. Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за 

наявності) 

 

8. Інформація (назва та адреса) про материнську 

компанію, корпорацію, холдингову групу, 

промислово- фінансову групу або інше 

об’єднання, членом якого є клієнт (за  наявності) 

 

9. Кількість працівників згідно зі  штатним 

розписом 

 

10. Опис основних видів господарської діяльності у 

форматі: код економічної діяльності згідно з 

класифікатором України / Назва (Опис) 

 

11. Чи відповідають види діяльності, якими 

фактично займається (планує займатися в разі 

щойно розпочатої діяльності) клієнт, внесеним 

до ЄДРФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД? 

Якщо ні, зазначте, якими іншими видами 

діяльності займається компанія, що не внесені 

до ЄДРФОПГФ 

так 

ні 

12. Чи відбувалася реорганізація, виділення, 

перейменування суб’єкта господарювання, чи є 

суб’єкт господарювання правонаступником іншої 

юридичної особи? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

так 

ні 

13. Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або 

акціонерів (від 10%), директорів, складу 

правління, наглядової ради, інших органів 

управління за останні два роки? 

(якщо так, зазначте відповідні зміни) 

так 

ні 

14. Чи перебуває суб’єкт господарювання в процесі 

припинення (шляхом ліквідації, злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або виділення?  

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

      так 

      ні 

15. Чи прийнято компетентним органом (органом 

суб’єкта господарювання, судом, реєстратором 

тощо) рішення про ліквідацію/припинення 

суб’єкта господарювання? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

так 

ні 
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16. Чи відкрито щодо суб’єкта господарювання 

провадження в справі про банкрутство? 

 (якщо так, зазначте відповідні дані) 

так 

ні 

17. Чи перебуває суб’єкт господарювання в стані 

дефолту? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

так 

ні 

18. Чи веде суб’єкт господарювання діяльність на 

територіях держав, що віднесені до офшорних 

зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 

р. N 143-р.  

(якщо так, вкажіть деталі) 

так 

ні 

 
19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог: 
 

1 Чи застосовувалися до суб’єкта господарювання, 

зокрема, будь-якого суб’єкта господарювання 

холдингу/групи, до якої входить заявник, її 

посадових осіб українські/ міжнародні санкції 

(зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, 

Євросоюзу, Сполученого королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії) за весь період 

існування компанії? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

     так 
     ні 

2 Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного 

власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, 

але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, 

Сполученого королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії)? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

     так 
     ні 

3 Чи взаємодіє суб’єкт господарювання/ кінцевий 

бенефіціарний власник з особами, щодо яких 

застосовано міжнародні/українські санкції, 

зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, 

включно з договором про спільну діяльність, 

участь у громадських організаціях, спільна участь 

у бізнесі (володіння іншими юридичними 

особами), фінансування в будь-якій формі, судові 

спори, особисті зв’язки)? (якщо так, зазначте 

відповідні дані) 

     так 
     ні 

4 Підтвердження відсутності судимості у кінцевого 

бенефіціарного власника/членів виконавчого 

органу/членів наглядового органу компанії за 

корупційні злочини, відмивання доходів, 

     підтверджую 
     не підтверджую 
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отриманих незаконним шляхом, шахрайство, 

фінансування тероризму; а також підтвердження 

того, що щодо них не ведеться розслідування, 

судове провадження 

5 Чи є суб’єкт господарювання, його 

материнська/дочірня/сестринська компанія, їх 

кінцевий бенефіціарний власник /члени 

виконавчого органу/члени наглядового органу 

фігурантами розслідувань/судових проваджень 

щодо інших осіб у зв’язку з корупційними 

злочинами, відмиванням доходів, отриманих 

незаконним шляхом, шахрайством, 

фінансуванням тероризму? 

(якщо так, зазначте відповідні дані) 

      так 
      ні 

 

20. Відомості про органи управління та їх склад:  
 

 

№ 

П.І.Б, дата народження, країна постійного 

проживання, РНОКПП (за наявності), у разі 

відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер 

паспорту члена органу управління 

Посада члена органу управління 

(у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого 

органу управління) 

1.   

2.   

3.   

 

21. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і 

майном та уповноважені діяти від імені клієнта: 

 

 

№ 

 
П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі 

відсутності РНОКПП, зазначається 

серія та номер паспорту 

Громадянство, 

країна постійного 

проживання, дата 

народження 

Частка (%) в 

статутному 

капіталі 

(пряме 

володіння)* 

Опосередкована 

частка (%) в 

статутному капіталі 

(опосередковане 

володіння)* 

1.     

2.     

3.     

* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі 
 

22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки 

(перелік осіб, які мають пряме володіння): 

 

 

№ 

 

 

Повне найменування юр. 

особи/П.І.Б. фізичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи,   

місцезнаходження /Громадянство фізичної особи, 

дані паспорта або іншого документа, що посвідчує 
особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його 

видав), місце проживання  або   перебування, 

податковий номер (за наявності), дата народження 

 

Частка (%) 

в 

статутному 

капіталі 

1.    
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2.    

3.    

 

23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами) 

(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного 

капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами 

(номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо 

такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера))  
 

№ 

 

П.І.Б. 

Громадянство, дані паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата 

видачі та орган, що його видав), місце проживання 

або перебування, податковий номер (за наявності), 

дата народження 

 

Посада* 

1.    

2.    

3.    

* - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису 

 

24. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів)? 

          Так Ні 

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю 

 

№ 

 

П.І.Б. 

Громадянство, дані паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата 

видачі та орган, що його видав), місце проживання 

або перебування, податковий номер (за наявності), 

дата народження 

 

Посада 

1.    

2.    

3.    

 

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-

опитувальника, національні публічні діячі або особи, близькі чи пов’язані з 

публічними діячами? 

          Так Ні 

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю 

 

№ 

П.І.Б. публічного діяча ( у разі наявності  

пов’язаних осіб, зазначається додатково 

П.І.Б особи, з якою пов’язаний) 

Посада, що обіймалась або 

обіймається 

Тривалість (період) 

обіймання 

1.    

2.    

3.    
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26. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-

опитувальника, іноземні публічні діячі, чи діячі, що виконують політичні функції в 

міжнародних організаціях* або особи, близькі чи пов’язані з публічними діячами? 

          Так Ні 

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю 

 

№ 

П.І.Б. публічного діяча ( у разі наявності 
пов’язаних осіб, зазначається 
додатково П.І.Б особи, з якою 
пов’язаний) 

Посада, що обіймалась 

або обіймається 

Тривалість (період) обіймання 

1.    

2.    

3.    

 

*Публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в 

іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати 

парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, 

рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або 

правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці 

збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, 

що мають стратегічне значення. 

27.  Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):  

                                                                                Так Ні 

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю 

№ Найменування відокремленого підрозділу Вид підрозділу Адреса місцезнаходження 

1.    

2.    

3.    

 

28. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених 

підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за 

наявності): 

 За останній звітний період сума  

(в тис. грн.) 

(згідно останньої поданої до 

податкового органу звітності  

(І квартал, півріччя, дев’ять 

місяців, рік) 

За попередній рік, сума (в тис. 

грн.) 

(згідно останньої поданої до  

податкового органу звітності 

за рік) 

Розмір зареєстрованого 

статутного капіталу: 

  

Розмір сплаченого статутного 

капіталу: 

  

Прибуток (+) / збиток (-) (або 

запланований на поточний рік 

в разі щойно розпочатої 

діяльності): 
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Чистий дохід від реалізації 

продукції/послуг: 

  

Розмір поточної 

кредиторської заборгованості 

за довгостроковими 

зобов’язаннями: 

  

Розмір поточної 

кредиторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги: 

  

Кредити банків:   

Депозити в банках:   

 

Дата заповнення: «__ » __________ 20 _____ р. 

 

__________________________             _________________               ____________________ 
(посада керівника або уповноваженої особи)                 (підпис)                                    (прізвище, ініціали) 

 

м.п. (за наявності) 
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Додаток № 7  

 до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»   
  

 

АНКЕТА КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  

(УЧАСНИКА ТОРГІВ) 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця  

2. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 

 

3. Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення 

державної реєстрації 
 

4. Місцезнаходження/ Місце реєстрації  

5. Фактичне місцезнаходження  

6. Номери контактних телефонів, факсів  

7. Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за 

наявності) 
 

8. Кількість працівників (за наявності)  

9. Опис основних видів господарської діяльності у 

форматі: код економічної діяльності згідно з 
класифікатором України / Назва (Опис) 

 

10. Чи відповідають види діяльності, якими фактично 
займається (планує займатися в разі щойно розпочатої 

діяльності) клієнт, внесеним до ЄДРФОПГФ видам 

діяльності згідно КВЕД?  
Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності 

займається 

      так 

      ні 
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11. Чи перебуває фізична особа-підприємець в процесі 
припинення (якщо так, зазначте відповідні дані) 

     так 

      ні 

12. Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця 
провадження в справі про банкрутство? (якщо так, 

зазначте відповідні дані) 

      так 

      ні 

13. Чи перебуває фізична особа-підприємець в стані 

дефолту? (якщо так, зазначте відповідні дані) 
      так 

      ні 

14. Чи веде фізична особа-підприємець діяльність  на 

територіях держав, що віднесені до офшорних зон, 

згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143-

р. (якщо так, вкажіть деталі) 

     так 

     ні 

 

15. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог: 

 

1 Чи застосовувалися до фізичної особи-підприємця 

українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не 
виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, 

Сполученого королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії) за весь період існування суб’єкта 

господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані) 

     так 

     ні 

2 Чи взаємодіє фізична особа-підприємець з особами, 

щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, 
зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з 

договором про спільну діяльність, участь у громадських 

організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими 
юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, 

судові спори, особисті зв’язки)? (якщо так, зазначте 

відповідні дані) 

     так 

     ні 

3 Підтвердження відсутності у фізичної особи-підприємця 

судимості за корупційні злочини, відмивання доходів, 

отриманих незаконним шляхом, шахрайство, 
фінансування тероризму; а також підтвердження того, 

що щодо неї не ведеться розслідування, судове 

провадження 

      підтверджую 

      не підтверджую  

4 Чи є фізична особа-підприємець фігурантом 
розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у 

зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням 

доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, 
фінансуванням тероризму? (якщо так, зазначте 

відповідні дані) 

     так 

     ні 

 

16. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та 

уповноважені діяти від імені клієнта: 
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№ П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі відсутності 

РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту 

Громадянство, країна постійного 

проживання, дата народження 

1   

2   

3   

* - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі 

 

17. Характеристика фінансового стану клієнта (для щойно зареєстрованих фізичних осіб- 

підприємців дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності): 

 За останній звітний період сума (в тис. 

грн.) (згідно останньої поданої до 

фіскальних органів звітності (І квартал, 

півріччя, дев’ять місяців, рік) 

За попередній рік, сума (в 

тис. грн.) (згідно останньої 

поданої до фіскальних 

органів 

звітності за рік) 

Прибуток (+)/збиток (-) 

(або запланований на 

поточний рік в разі 

щойно розпочатої 

діяльності) 

  

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції/послуг 

  

Розмір поточної 

кредиторської 

заборгованості за 

довгостроковими 

зобов’язаннями: 

  

Розмір поточної 

кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги: 

  

Кредити банків   

Депозити в банках   

 

Дата заповнення: 

«____» _______20___ р. 

 

  __________________  _____________________ 

 (підпис)                                            (прізвище, ініціали) 

                                                                               м.п 

(за наявності) 
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Додаток № 8 

  до Регламенту з 

організації та проведення  

біржових торгів з купівлі-

продажу необробленої деревини  

та пиломатеріалів на 

товарній біржі – Товариство з обмеженою  

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА  

 

Заява про приєднання 
до Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу 

необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з 

обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 
 

Учасник аукціону  ______________________________________________________________ 

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

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер ____________________________________________ 

в особі _______________________, що діє на підставі ___________________________________ 

                   (для юридичної особи)                          

 

підписанням цієї Заяви приєднується до умов Регламенту з організації та проведення 

біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі 

–Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі 

– Регламент), що розміщені на вебсайті Біржі за адресою: https://www.uub.com.ua/, в редакції, 

чинній на дату підписання цієї Заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у 

встановленому порядку, приймає всі права та обов'язки, встановлені в Регламенті для 

учасника (продавця/покупця) (вибрати необхідне), та зобов'язується їх належним чином 

виконувати. 

 

Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації. 

 «____» _______20___ року 

 

 

 

____________________________   __________________  ________________________________      

(посада для юридичної особи)                                    (підпис)                                                 (ПІБ) 

                                                           м.п. (за наявності) 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.uub.com.ua/
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Додаток № 9 

до Регламенту з організації та проведення 

біржових торгів з купівлі-продажу необробленої 

деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 
 

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 Агент, особа яка уклала з Біржею Агентський договір та яка включена до переліку 

Агентів Біржі, що оприлюднюється на вебсайті Біржі https://www.uub.com.ua . 

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

приєднання до Договору за формою встановленою Додатком №1 до цього Договору, що 

означає приєднання до цього Договору та набула статусу Члена Біржі  

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

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом, бере на себе 

зобов’язання з інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування Учасників 

аукціонів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», організація і проведення 

яких  регулюється Регламентом з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу 

необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі - Регламент) та іншими 

внутрішніми документами Біржі. 

1.2. Перелік агентів Біржі, які приєдналися до цього Договору, затверджується директором 

Біржі або іншою уповноваженою особою у встановленому порядку та оприлюднюється на 

вебсайті Біржі https://www.uub.com.uа. 

1.3. Рішення про залучення (уповноваження) Агента на  виконання інформаційного супроводу 

і консультаційного обслуговування Учасників аукціону (-ів) приймається Біржею та 

оприлюднюється в оголошенні про проведення відповідного (-них) аукціону (-ів). Інформація 

містить найменування Агента, ідентифікаційних код, контактні дані.   Біржею до аукціону (-

ів) залучається Агент, який уклав з  Учасником (ініціатором аукціону) договір про 

інформаційну взаємодію. 

1.4. Відповідно до умов цього Договору, Учасник у випадках та на умовах, встановлених 

Регламентом, зобов’язується сплачувати винагороду Агенту згідно з Тарифами на послуги 

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі - 

Тарифи Біржі). 

1.5. Терміни та визначення, що вжиються в цьому Договорі застосовуються в значеннях, 

наведених у Регламенті та інших внутрішніх документах Біржі. 

https://www.uub.com.ua/
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1.6. Права та обов’язки, що випливають з цього Договору, виникають для Сторін, у разі 

залучення Агента до  аукціону (-ів) Біржею, інформація про що оприлюднюється в оголошені 

про проведення аукціону (ів).   

1.7. Ні Агент, ні Учасник не можуть запропонувати свої умови до цього Договору.  

 

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.8.  Біржа зобов'язується: 

3.8.1. Організовувати і проводити аукціони у порядку, визначеному Регламентом та іншими 

внутрішніми документами Біржі. 

3.8.2. Повертати  Учаснику  сплачений гарантійний внесок (у разі внесення Учасником 

гарантійного внеску) у випадках, порядку та строки, визначені Регламентом. 

3.8.3. Забезпечувати анонімність та конфіденційність відомостей, що  віднесені внутрішніми 

документами Біржі до конфіденційних відомостей  (інформації).  

3.8.4. Надавати Сторонам всю інформацію, яка є необхідною для належного виконання цього 

Договору. 

3.8.5. Інформувати Агента про умови організації та проведення аукціонів та про зміни до цих 

умов. 

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

3.9. Біржа має право: 

3.9.1. Вимагати від Учасника, який став переможцем за результатами аукціону з продажу/є 

ініціатором аукціону з купівлі безумовного підписання біржового (аукціонного) 

свідоцтва. 

3.9.2. Вимагати від Учасника акціону сплати необхідних платежів відповідно до Регламенту 

та Тарифів Біржі. 

3.9.3. Не повертати гарантійний внесок Учасника  у випадках, передбачених Регламентом.  

3.9.4. Скасувати (припинити) статус члена та/або учасника біржових торгів, зупинити доступ 

до аукціону (-ів) або припинити доступ до аукціонів Учасника у випадках, 

передбачених Регламентом. 

3.9.5. За запитом отримувати звіти та інші документи/інформацію від Агента та Учасника 

про хід і результати виконання умов цього Договору та Регламенту. 

3.9.6. Забезпечувати Агента інформацією та документами для поширення серед потенційних 

учасників аукціонів.  

3.9.7. Достроково розірвати даний Договір у випадках передбачених Регламентом та цим 

Договором.  

3.9.8. Мати інші права, передбачені Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі. 

 

3.10.  Агент зобов'язується: 

3.10.1. Надавати послуги,  що є предметом цього Договору та Агентського договору, у разі 

залучення Агента до  аукціону (-ів) Біржею.  

3.10.2. Надавати Учаснику консультації та здійснювати інформаційний супровід Учасника 

(зокрема надавати інформацію про умови акредитації на Біржі, умови доступу до 

участі в аукціонах, та щодо інших  процедур, пов’язаних з організацією та 

проведенням аукціонів). 

3.10.3. Забезпечувати  належне оформлення документів Учасниками та щодо Учасників, 

необхідних для надання Біржею послуг з організації та проведення аукціонів згідно з 

Регламентом та іншими внутрішніми документами Біржі, а  також  обмін документами 

між  Біржею та Учасниками (зокрема, заявками на проведення/на участь в аукціоні, 

платіжними документами, довідками). 

3.10.4. По кожному аукціону одержувати для попередньої перевірки на відповідність вимогам 

Регламенту від Учасника документи згідно Регламенту (зокрема заяву на 
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проведення/на участь в аукціоні, платіжні документи, довідку щодо обсягу фактично 

переробленої необробленої деревини за попередній квартал). 

3.10.5. Забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, які стали відомі Агенту під 

час виконання цього Договору. 

3.10.6. Забезпечувати передачу Біржі документів та інформації, одержаних згідно цього 

Договору у терміни та спосіб, визначені Регламентом. 

3.10.7. Надавати Біржі щодо кожного аукціону, до якого залучається Агент, зведену 

інформацію про укладені за результатами аукціонів, виконані та невиконані (із 

зазначенням причини) договори купівлі-продажу необробленої деревини/ 

пиломатеріалів, в форматі та на електронні адреси, оприлюднені  на вебсайті Біржі.   

3.11. Агент має право: 

3.11.1. Діяти від імені, в інтересах і під контролем Біржі з метою виконання умов цього 

Договору, у разі залучення Агента до  аукціону (-ів) Біржею. 

3.11.2. Отримувати винагороду на умовах, визначених цим Договором. 

 

3.12. Учасник зобов'язується: 

3.12.1. Під час вчинення будь-яких дій, пов’язаних з участю в аукціоні, безумовно    

дотримуватися Регламенту та вимог цього Договору.  

3.12.2. Надавати Агенту інформацію та документи для попереднього опрацювання відповідно 

до Регламенту та цього Договору. 

3.12.3. У випадку визнання Учасника переможцем аукціону (-ів), підписувати та передавати 

Агенту біржове (-і) (аукціонне (-і)) свідоцтво (-а)  у терміни, встановлені Регламентом. 

3.12.4. Надавати Агенту  інформацію щодо підписання аукціонних (біржових) свідоцтв, 

укладених і виконаних договорів купівлі-продажу необробленої деревини/ 

пиломатеріалів, акти та інші звітні документи, передбачені Регламентом.  

3.12.5. Оплачувати у випадках, встановлених Регламентом та цим Договором, винагороду     

Агенту згідно Тарифів Біржі.  

3.12.6. Підписувати Акти приймання-передачі наданих послуг одержанні від Агента. 

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

3.13.  Учасник має право: 

3.13.1. Отримувати від Біржі та Агента інформацію, яка є необхідною для виконання ним 

цього Договору та Регламенту. 

3.13.2. На отримання інформаційного супроводу і консультаційного обслуговування  

Агентом.  

3.13.3. У випадках, встановлених Регламентом, вимагати від Біржі повернення, 

перерахованого для участі в аукціоні гарантійного внеску. 

 

3. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ 

3.1.   За результатами наданих послуг Агент забезпечує підготовку та підписання з боку 

Учасника та Агента Акту (-ів) приймання-передачі наданих послуг в 3-ох примірниках з 

подальшим наданням їх Учаснику (-кам). Акт (-ти) приймання-передачі складається протягом 

3-х (трьох) робочих днів з дня отримання Агентом відповідної винагороди.    

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

приймання-передачі наданих послуг його підписує і повертає Агенту його 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 Учасником (-ками) та Агентом відповідно до умов цього Розділу.  

 

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ  
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4.1.      Розмір винагороди Агента за цим Договором встановлюється Біржею  в Тарифах  Біржі    

та складається з: 

4.1.1. винагороди за обробку данних; 

4.1.2. винагороди агента,  що сплачує Учасник, який став  переможцем на аукціоні з продажу 

або ініціатор аукціону з купівлі. 

4.2.  Оплата Учасником (-ками), що став (стали) переможцем (-цями) аукціону (-ів) з продажу 

або ініціаторами аукціону (-ів) з купівлі, винагороди згідно п. 4.1.2. цього Договору, 

здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення аукціону (-ів). 

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, Сторона несе відповідальність, визначену 

Регламентом, цим Договором та (або) законодавством України. 

5.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання 

з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

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.    Агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Біржі внаслідок порушення 

Агентом цього Договору. 

 

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. Агент і Учасник  

підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі 

шляхом акцептування. 

Акцептом цього Договору є  

 -  для Учасника з моменту подання Учасником заяви про приєднання до цього 

Договору (що означає безумовне приєднання до цього Договору) згідно Додатку 1 до цього 

Договору; 
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 - для Агента з моменту укладення з Біржею Агентського договору, що є акцептом 

цього Договору. 

 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 та/або 

Агентом шляхом розміщення на вебсайті Біржі заяви про припинення Договору з 

відповідними особами  (перелік яких зазначається в повідомленні) не пізніше ніж за 10 

робочих днів до дати дострокового припинення Договору. У випадку розірвання Договору  з 

Агентом, автоматично припиняються також договірні відносини із Учасниками, що 

приєдналися до Договору з таким Агентом; 

- в інших випадках передбачених чинним законодавством.     

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 заяві  про відкликання Договору. 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 Агента щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних 
електронних адрес для листування зазначається  на вебсайті Агента та на вебсайті Біржі. 
- інформація Учасника щодо відповідальних осіб, контактних телефонів та офіційних 
електронних адрес для листування зазначається у Заяві про приєднання до цього 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 умов Договору  для Учасника встановлена у Додатку 
№ 1 до цього Договору та є невід’ємною його частиною. 
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 –  

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

36039, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 52 
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Додаток № 1 до Договору 

 

Товариству з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»  

 

 

З А Я В А 

про приєднання до Договору 

 

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

Заяви про приєднання до Договору (далі по тексту - Заява) Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 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)     

                     

іменований надалі - Учасник, має намір здійснювати на Біржі діяльність з купівлі-продажу 

необробленої деревини/пиломатеріалів на біржових торгах (аукціонах), організацію і 

проведення яких здійснює Біржа або Біржа із залученням Агента згідно з Регламентом з 

організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та 

пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (далі по тексту - Регламент), та приєднується до 

Договору, що є Додатком № 9 до Регламенту, та розміщений на офіційному вебсайті Біржі: 

https://www.uub.com.ua/.  

 

1. Учасник підписанням цієї Заяви засвідчує, що ознайомлений з умовами вищезазначеного 

Договору, Регламентом, в повному та безумовному обсязі приймає їх умови, погоджується з 

ними та зобов'язується їх виконувати, а також надає згоду 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) 

 

РЕКВІЗИТИ УЧАСНИКА:  

Юридична адреса: _________________________  

Банківські реквізити: ________________  

https://www.uub.com.ua/


 

59 

Ідентифікаційний номер:_________________  

«____» _______20___ року 

____________________________   __________________  ________________________________      

(посада для юридичної особи)                                    (підпис)                                                 (ПІБ) 

                                                           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» (далі – 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). База персональних 
даних розміщена у відділі бухгалтерського обліку та контролю, юридичному департаменті, відділі біржових операцій, 
відділі незалежної та експертної грошової оцінки, відділі управління підприємством, відділі планування, координації та 
розвитку, на філіях та в архіві Біржі. 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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Додаток № 10 

до Регламенту з організації та проведення біржових торгів 

 з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів  

на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

    

    

Реєстраційна картка  

ініціатора аукціону з продажу необробленої деревини, що зберігається на складі продавця, 

що відбудеться ___.  ______________. 202_ року 

    

___________________ надає перелік учасників, що пройшли реєстрацію та допущені до участі 

у аукціонах з продажу необробленої деревини, що зберігається на складі продавця 

    

    

№ 

п/п 

Дата огляду/ 

реєстрації учасника 

Код 

ЄДРПОУ/РНОКПП 

 учасника 

Назва/ПІБ учасника 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

Дата: ___.  ______________. 202_ року  

    

    

   

__________________  _______________________ 
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Додаток № 11 

до Регламенту з організації та проведення біржових торгів  

з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів  

на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» 

 

 

 

Список погоджених учасників торгів - продавців до другого періоду аукціону 

ініціатора аукціону з купівлі необробленої деревини/пиломатеріалів, 

що відбудеться ___.  ______________. 202_ року 

 

 

___________________ надає перелік учасників торгів - продавців, що погоджені до участі у 

другому періоді аукціону з купівлі необробленої деревини/пиломатеріалів 

 

№ 

п/п 

Код ЄДРПОУ/РНОКПП 

 учасника 

Назва/ПІБ учасника 

   

   

   

 

Дата: ___.  ______________. 202_ року 

 

 

_________________      ________________ 
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