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1. Вступ 
 
1.1. Опис програмного продукту 
Комп’ютерна програма: «Система електронних торгів і обігу деривативів» (далі - СЕТОД) призначена для організації та проведення електронних аукціонів з продажу 
майна, майнових прав, забезпечення укладення, обігу та обліку деривативів на Українській універсальній біржі віддаленими користувачами в режимі реального часу по 
каналах зв’язку мережі Інтернет.  
 
Адреса СЕТОД в мережі Інтернет: https://derivative.uub.com.ua 
 
Клієнтська частина СЕТОД дозволяє: 
а) учасникам Системи – їх представникам (користувачам):  
   - переглядати інформацію по аукціонам;  
   - організовувати аукціони; 
   - брати участь в аукціонах, організованих іншими учасниками Системи;  
   - переглядати та завантажувати відповідні документи. 
б) будь-якій зацікавленій особі – користувачу мережі Інтернет (Спостерігачу): 
  - переглядати інформацію по аукціонам; 
  - відслідковувати хід торгів в публічних аукціонах. 
   
 
Даний документ описує основні дії користувача по роботі в СЕТОД під час участі в електронних аукціонах з продажу майна, майнових прав, забезпечення укладення, обігу 
та обліку деривативів на Українській універсальній біржі. 
 
1.2. Вимоги до програмного забезпечення та каналу Інтернет 
Для коректної роботи з СЕТОД на персональному комп'ютері користувача повинні бути встановлені наступні компоненти: 

1. Браузер Microsoft Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox чи Opera.* Рекомендовано використовувати останню версію вибраного 
Вами браузеру, в разі неможливості, версію, що їй передувала;  

2. Microsoft Office 2003 та вище; 
3. Антивірусне програмне забезпечення. 

 
* Користувачі зі статусом «Спостерігач» мають можливість доступу в СЕТОД використовуючи персональні комп'ютери з відмінною від Microsoft Windows операційною 
системою, як, наприклад, Linux чи Mac OS, а також мобільні пристрої, такі як планшет або смартфон, та виконувати в них всі дії окрім безпосередньої участі в торгах 
(подача заявок та цінових пропозицій), якщо інше не визначено умовами електронного аукціону. 
 
Вимоги до каналу Інтернет: рекомендована швидкість каналу Інтернет повинна бути від 5 Мбіт і вище. 
 
1.3. Технологія торгів 
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Укладення біржових угод купівлі-продажу товарів в СЕТОД відбувається по типу аукціону за лотами замовника на підставі кращої цінової пропозиції, запропонованої 
учасниками аукціону. Під час періоду торгів всі учасники аукціону знеособлені. Повний цикл часу організації та проведення аукціону поділяється на функціональні 
періоди: підготовчі та торгового дня. 
 

Таблиця 1 

Періоди   Призначення 

Підготовчі 

Реєстрація заявок - Підготовка, підписання і подання Замовником Адміністратору 
Заявки на організацію та проведення електронного аукціону; 
- Очікування підтвердження Адміністратором відповідності 
організації електронного аукціону; 
- Підготовка, підписання і подання Учасниками Замовнику 
Заявок на участь в електронному аукціоні. 

Торгового дня 

Торги 
 

 

- Торги на підвищення ціни або на зниження ціни, в залежності 
від вибраного Замовником типу аукціону, проводяться 
одночасно по всім лотам, виставленим в межах одного аукціону. 
Учасник може приймати участь в торгах по продажу/купівлі лоту 
(лотів), подана Заявка на участь у якому (яких) не була відхилена 
Замовником. 

Підписання Аукціонних свідоцтв  Підписання Замовником і учасниками–переможцями та 
реєстрація біржею підписаних Аукціонних свідоцтв. 

 
 
1.4. Елементи інтерфейсу 
Термінал користувача СЕТОД побудований на елементах інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу і використовує типові інформаційні блоки. 
 
1.4.1. Робочий простір стартової частини СЕТОД 
Робочий простір стартової частини програми розділено на області. 
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Таблиця 2 

Область Призначення 

1. Навігаційна область 
 

 
 

- «Мова» – вибір мови інтерфейсу; 
- «Публікації» - мстить дві вкладки: 

а) «Аукціони»; 
б) «Інформація про об’єкти будівництва»; 

- «Вхід» - перехід до клієнтської частини СЕТОД; 
- «Реєстрація» - перехід до електронної заявки для Реєстрації в СЕТОД. 

1.1. Розділ «Публікації» Відображення поточної інформації щодо результатів всіх аукціонів, 
проведення яких здійснювалось в СЕТОД.  
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1. 1.2. Інформація про об’єкти будівництва 
2.  

 

Відображення інформації про Замовників та характеристики їх об’єктів 
будівництва, з посиланням на онлайн моніторинг будівництва таких 
об’єктів. 

1.3. Вхід до клієнтської частини СЕТОД 

 

Містить строки для введення даних учасника Системи з метою 
здійснення авторизації в СЕТОД: 
- «Email або логін»; 
- «Пароль». 
 
В разі втрати паролю, учасник Системи може пройти процедуру 
відновлення паролю, натиснувши на посилання: 
- «Забули пароль?» 
 
Функція, допоможе зберегти данні авторизації та в подальшому 
здійснювати вхід до клієнтської частини СЕТОД без введення 
авторизаційних даних:  
- «Запам'ятати мене»; 
 
Функція дозволяє увійти до клієнтської частини СЕТОД після введення 
коректних даних учасника Системи: 
- «Авторизуватися». 
 
За допомогою цієї функції можна запросити повторне надіслання 
інформації, з метою підтвердження  реєстрації в СЕТОД: 
- «Не прийшов лист?» 
 
З метою здійснення безпосереднього переходу до частини Реєстрації в 
СЕТОД, можна скористатися функцією: 
- «Немає аккаунта? Зареєструйтесь!» 
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   1.4. «Реєстрація» 

 

Перехід до електронної заявки для Реєстрації в СЕТОД, яка розподілена 
на 2 блоки: 
- «Дані користувача»; 
- «Дані учасника Системи». 

      1.4.1. «Дані користувача» Заповнюються дані користувача, який буде здійснювати у СЕТОД дії від 
імені та в інтересах учасника Системи. 
В полі «ІНН відсутній» проставляється відповідна позначка, якщо 
користувач через свої релігійні переконання відмовився від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив 
про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну 
позначку в паспорті. На підтвердження зазначеного, користувач додає до 
електронної заявки скановану копію відповідної сторінки паспорту. 
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      1.4.2. «Дані учасника Системи»: 
 

 

Блок «Дані учасника Системи» має функцію конструктора та в залежності 
від зазначення того чи іншого статусу/виду, Система відображатиме поля, 
відмінні від тих, що відображалися при зазначенні іншого статусу/виду. 
У зв’язку з чим, в першу чергу Заявнику необхідно визначитися щодо такої 
інформації: 
1) зазначити чи є користувач та Заявник (керівник Заявника – для 
юридичних осіб) однією особою: 

 
 
2) в разі, коли метою здійснення реєстрації в СЕТОД є приєднання 
користувача до учасника Системи (зареєстрованої в Системі особи), такий 
користувач проставляє відповідну позначку у зазначеному нижче полі та 
вносить код ЄДРПОУ (ІПН) учасника Системи до якого бажає приєднатися: 

 
 
3) необхідно вибрати організаційно-правову форму учасника Системи, 
натиснувши на відповідне найменування: 

 
 
4) вибрати статус, в ролі якого буде діяти учасник Системи в СЕТОД: 
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Здійснивши дії, зазначені вище, заявник заповнює поля, визначені 
конструктором, та додає належні документи, з метою підтвердження 
інформації/даних, зазначених в електронній заявці. 

 
 
1.4.2. Робочий простір клієнтської частини СЕТОД 
 

      1.4.1. «Кабінет» 

 

Після проходження авторизації в Системі, вкладка «Кабінет» дозволяє 
користувачу перейти до клієнтської частини СЕТОД. 
 

 
 
Робочий простір клієнтської частини програми розділено на області. 
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Таблиця 3 

Область Призначення 

1. Навігаційна область 
 

 

Містить 4 розділи: 
- «Аукціони»; 
- «Заявки на участь»; 
- «Документи»; 
- «Об’єкти будівництва». 
 

1.1. Аукціони 

 

Перелік організованих і проведених аукціонів з можливістю деталізації 
інформацію про лоти та їх характеристики. 
 
 

1.2. Заявки на участь 

 

Відображається перелік всіх заявок Учасника, що надіслані ним з метою 
участі в аукціонах та інформація щодо характеристики таких заявок. 

1.3. Документи 
 

Розділ «Документи» - містить 4 вкладки: 
а) «Реєстраційні документи» - всі документи учасника Системи, які 
додані ним під час та після реєстрації в Системі; 
б) «Профайл деривативів» - відповідає за відображення всіх 
контрактів/договорів (в розрізі діючих та архівних документів) та 
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інформації щодо їх умов (характеристик), стороною по яких виступає 
такий учасник Системи; 
в) «Документи Біржі» - підрозділ відповідає за наявність аукціонних 
свідоцтв такого учасника Системи та інформації по ним; 
г) «Шаблони» - відображається перелік шаблонів документів, що додані 
таким учасником Системи, при наявності відповідної функціональної 
можливості. 

1.4. Об’єкти будівництва 
 

 

 Відображає перелік об’єктів будівництва з інформацією щодо їх 
характеристики та посиланням на онлайн моніторинг будівництва таких 
об’єктів. 

2. Панель внутрісистемних мессенджерів та область інформації користувача 

 
 

 

Внутрісистемна пошта, що дозволяє 
надсилати учасникам Системи і 
Адміністратору та отримувати від них 
внутрісистемні листи. 

 

Внутрісистемні повідомлення щодо 
інформування учасників Системи про 
організацію, проведення та оформлення 
результатів аукціонів. 
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Відображення інформації про користувача, 
його статус в Системі, параметри 
налаштування профілю та кнопки виходу із 
СЕТОД. 

 

3. Робоча область 

 

Перелік організованих і проведених аукціонів з можливістю деталізації 
інформацію про лоти та їх характеристики. 
 
 

 
1.4.3. Список 
Набори даних в клієнтській частини СЕТОД представлені у вигляді таблиць. 
Для сортування рядків за значенням стовпця користувачеві необхідно клікнути мишкою по назві стовпчика. Повторний клік мишки проводить сортування рядків за 
значенням у зворотному порядку. Також передбачене фільтрування окремих стовпців. 

 
1.4.4. Спливаюче вікно - «Підтвердження дії» 
Для виконання окремих значимих дій над записами використовуються спливаючі вікна, які за своїм функціональним призначенням віднесені до простого електронного 
підпису Біржі та призначені фіксувати відповідну дію користувача (ідентифікуючи його, час вчинення дії та предмет такої дії) з метою підтвердження, що всі його дії, що 
вчиняються відносно електронних документів, засвідченні підписом та матимуть повну юридичну силу згідно законодавства України. 
Наприклад:  
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При появі такого вікна слід підтвердити належність виконання дії або відмовитись від її виконання натиснувши функціональну кнопку, відповідно «Добре» або 
«Відмінити». Функціональна кнопка «Відмінити» закриває вікно без вчинення дії (дій), виконання якої (яких) попередньо передбачалось. 
 
В періоді «Торги» у діалоговому вікні «Підтвердження дії» запит виконано у більш ширшому визначенні - з зазначенням суми цінової пропозиції: 

 
 
 
 
 
2. Робота в СЕТОД 
 
2.1. Вхід та верифікація користувача 
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Для входу в СЕТОД користувачеві необхідно заповнити поля і натиснути 
кнопку «Авторизуватися». Після автоматичної перевірки даних 
авторизації у вікні браузера завантажується Клієнтська частина СЕТОД. 

 

В разі введення користувачем некоректних даних авторизації, Система 
інформує такого користувача щодо необхідності перевірки введених 
«логіну та паролю». 

 

 
 
 
2.1.1. Зміна паролю входу в СЕТОД 
Змінити пароль входу в СЕТОД можна одним з таких способів:  
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а) якщо Ви забули пароль для авторизації в СЕТОД, необхідно 
перейти до сторінки відновлення паролю, натиснувши на 
посилання  «Забули пароль?». На сторінці відновлення паролю 
ввести адресу електронної пошти, яка використовувалась під 
час реєстрації в СЕТОД та натиснути функціональну кнопку 
«Продовжити». На зазначену Вами адресу електронної пошти 
Система згенерує відповідне повідомлення з можливістю 
відновлення паролю для авторизації в СЕТОД.   

б) якщо виникла необхідність зміни паролю для авторизації в 
СЕТОД, необхідно перейти до вкладки «Налаштування» та 
заповнивши поля «Новий пароль» і «Поточний пароль» 
натиснути функціональну кнопку «Зберегти».  

  
 
 
2.2. Перегляд списку аукціонів 
Для перегляду списку аукціонів необхідно натиснути кнопку «Аукціони» в навігаційній області. 

Таблиця 4 

Область Призначення 

1. Робоча область 

 

Перелік організованих і проведених аукціонів з можливістю деталізації 
інформацію про лоти та їх характеристики. 
 
 

1.1. Характеристика аукціону 

 

Містить інформацію про: 
- Номер аукціону; 
- Найменування Замовника; 
- Статус аукціону; 
- Напрямок аукціону; 
- На яких умовах буде укладено угоду; 
- Вид торгів 
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- Дата/час закінчення прийому заявок; 
- Дата/час початку торгів; 

   1.1.1. «Номер аукціону» 

 
 

Порядковий номер аукціону. Інформація щодо аукціону відображається 
у учасника Системи в залежності від «Виду торгів». 

   1.1.2. «Замовник» 

 
 

Найменування Замовників, відповідно до їх реєстраційних документів. 

   1.1.3. «Статус» 

 

В залежності від статусу аукціон підрозділяється на: 
а) прийом заявок; 
б) формування допусків; 
в) період торгів; 
г) аукціон відбувся; 
д) аукціон скасовано. 

   1.1.4. «Напрямок» 

 

В залежності від напрямку аукціон підрозділяється на: 
а) Продаж нерухомості, майнових прав на нерухомість; 
б) Торги по деривативу; 
в) Інші товари. 

   1.1.5. «На умовах» На умовах укладання: 
а) Форвардного контракту; 
б) Опціонного контракту; 
в) Договору к/п деривативу; 
г) Договору к/п майнових прав на об’єкт нерухомого майна. 
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   1.1.6. «Публічність торгів» 

 

В залежності від форми публічності торгів аукціон підрозділяється на: 
а) Публічний; 
б) Непублічний; 
в) За списком. 

  1.1.7. «Закінчення прийому заявок» 

 

Встановлені Змовником вимоги до учасників торгів щодо періоду 
подачі Заявок на участь в аукціоні. 

  1.1.8. «Початок торгів» 

 

Відображення інформації щодо визначення дати та часу з настанням 
яких починається період торгів, у зв’язку з чим, у учасників торгів 
з’являється функціональна можливість робити ставки. 

1.1.9. «Перегляд інформації по аукціону» 

 

Перехід до режиму з деталізацією характеристики аукціону. 

2. Заявки на участь 

 

Для перегляду параметрів заявки користувачеві необхідно вибрати 
відповідну заявку та натиснути на функціональну кнопку деталізації 

заявки –      
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2.3. Участь в аукціонах 
 

Таблиця 5 

Область Коментар 

 
 

1. Повідомлення про опублікований аукціон 
В момент опублікування аукціону в СЕТОД, на 
внутрісистемну пошту користувача надходить відповідне 
повідомлення. 

 

Переглянути отримане повідомлення можна натиснувши 
функціональну кнопку «Дивитися усі». Після вчинення 
зазначеної дії, Система автоматично переадресовує Вас до 
інтерфейсу внутрісистемної пошти в якій Ви маєте змогу 
ознайомитися з отриманою у повідомленні інформацією. 

 

2. Оголошення про проведення електронного аукціону 
Натиснувши на посилання «Переглянути» Система 
переадресує Вас до Оголошення про проведення 
електронного аукціону. 
З метою більш детального ознайомлення з умовами 
електронного аукціону та характеристиками лотів, 
необхідно перейти за посиланням, натиснувши на 
функціональну кнопку «Перейти», розташованої в тексті 
Оголошення про проведення електронного аукціону: 
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3. Інтерфейс аукціону поділений на 2 блоки: 
1) умови аукціону; 
2) позиції аукціону. 

 

Умови аукціону відображають інформацію щодо: 
Замовника, поточного статусу аукціону; напрямку сфери 
діяльності до якої відноситься предмет торгів та на яких 
умовах буде здійснюватися договірне оформлення 
правовідносин за результатами проведення аукціону; вид 
торгів; дата/час закінчення прийму заявок та дата/час 
початку періоду торгів. 
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Переглянути виставлені Замовником позиції користувач 
може в робочій області в блоці «Позиції». Характеристика 
лоту (лотів) відображає розгорнуту інформацію щодо 
предмета торгів. З метою деталізації параметрів лота 
необхідно натиснути на функціональну кнопку, що 
знаходиться у стовбці «Деталі». Відображена інформація 
дає можливість більш детально ідентифікувати актив, що 
виставлений на торги, та ознайомитися з підкріпленими 
документами (в разі, якщо такі документи були додані 
Замовником під час організації аукціону). 

 
 

4. Подача заявок 
Подача заявок на участь в аукціоні можлива в періоді 
«Прийому заявок». 
Користувач має можливість подати заявку на участь 

натиснувши функціональну кнопку «Подати заявку» -  
що відображається навпроти відповідної позиції (лота), в 
придбанні активу по якому зацікавлений користувач, та 
підтвердити належність своїх дії, натиснувши кнопку 

«Добре» у спливаючому вікні-  

 

4.1. Формування заявки складається з 3 етапів 
Перший етап. 
З метою належного оформлення заявки на участь в аукціоні, 
користувачу необхідно завантажити шаблон Заявки, 

натиснувши на кнопку «Завантажити» -   
 

 Другий етап. 
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Перевірити інформацію/дані в тексті Заявки, що були 
автоматично заповнені Системою, та засвідчити належність 
заповнених даних в Заявці, шляхом її підписання. 
 

                 

Третій етап. 
Завантажити відскановану копію Заявки до Системи, 

використовуючи кнопку «Завантажити» -   
У вспливаючому вікні: 
а) заповнити строку «Назва документу» 
б) обрати необхідний файл – скановану копію Заявки 
в) натиснути кнопку «Завантажити». 
Кількість файлів, що додається до електронної заявки, не 
обмежена. 
Про успішне завантаження Заявки Система повідомить 
користувача відповідним сповіщенням та документ 
відобразиться у розділі «Прикладені документи». 

 

4.2. Подача заявки 
Після здійснення зазначених вище дій, користувач надсилає 
Заявку на участь в аукціоні, натиснувши кнопку 

«Відправити» -  та підтверджує належність своїх дії, 
натиснувши кнопку «Добре» у спливаючому вікні- 
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5. Перегляд поданих заявок 
Переконатися щодо фактичного подання Заявки можна 
такими способами: 
1) перейти в аукціон, на участь у позиції (лоті) якого подано 

Заявку, та перевірити статус заявки:  
 
Якщо, подану користувачем Заявку буде відхилено 
Замовником, «Статус заявки» буде змінено на «Відхилена» 
 
 
2) перейти у вкладку «Заявки на участь» та переглянути 
інформацію щодо надісланої Заявки. 

 

6. Редагування і видалення власних заявок 
Користувач у будь-який момент періоду формування заявки 
(до моменту її фактичного надіслання) має можливість 
редагування, а також повного видалення непідписаної 
заявки. Крім того, в цей період користувачу доступна 
функція додавання документів та 
 
Для видалення неподаних (непідписаних) заявок 
користувачеві необхідно вибрати зі списку необхідну заявку 

та натиснути кнопку «Видалити» -   

 
 
2.4. Допуск учасників до торгів 
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В межах періоду «Прийому заявок» та періоду «Формування допусків» Замовник має можливість відхиляти подані Учасниками Заявки на участь в аукціоні. В разі, якщо 
після закінчення періоду «Формування допусків» заявка учасника не буде відхилена, такий учасник допускається до участі в торгах по позиції, у відношенні якої було 
подано ним Заявку. 
 
Для перевірки допуску власних заявок, користувач має можливість зайти в СЕТОД та у вкладці «Заявки на участь» перевірити статус поданих ним заявок.  
 
2.5. Період торгів 
 
2.5.1. Повідомлення про початок «Періоду торгів» 

Таблиця 6 

Область Коментар 

 
 

В момент настання «Періоду торгів» всім учасникам, заявки 
яких не було відхилено Замовником, Системою 
надсилається електронне повідомлення. 

 

Для прийняття участі у торгах користувачу необхідно 
перейти в меню «Торгів», натиснувши відповідне 
посилання. 
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2.5.2. Хід торгів 
Загальний час періоду торгів становить 2 (дві) години, крім випадку, коли замовником протягом періоду торгів прийнято рішення щодо його скорочення та письмово 
повідомлено про це Біржу. Скорочення періоду торгів здійснюється Біржею, з урахуванням правила, що час до закінчення періоду торгів (в момент його скорочення) не 
повинен бути меншим за 10 (десять) хвилин. Повідомлення про скорочення періоду торгів невідкладно надсилається кожному з учасників аукціону. 
Під час періоду торгів інтерфейс Користувача має наступний вигляд: 

 
 

 
 

Таблиця 6 
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Область Коментар 

 
 

Інформаційний блок, який містить: 
- перемикач між позиціями, до торгів по яким було 
допущено такого учасника; 
- інформацію щодо поточної вартості; 
- крок торгів; 
- таймер з визначенням часу до закінчення періоду торгів.  

 

Інформаційний блок, який містить інформацію, пов’язану зі 
ставкою Користувача: 
- ціновий регулятор; 
- історія ставок (в межах даної позиції); 
- функціональна кнопка для подання ставки. 
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Інформаційний блок, який містить: 
- характеристику аукціону та предмета торгів (базового 
активу); 
- прикладені Замовником документи. 

 
 
З метою подання ставки Користувач вчиняє наступні дії: 

Таблиця 6 

Область Коментар 

 
 
 

Встановлює поточну суму ставки, з урахуванням кроку 
торгів, та натискає функціональну кнопку «Зробити ставку». 
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Після формування цінових характеристик ставки учаснику 
необхідно підтвердити свої дії простим електронним 
підписом Біржі, натиснувши у спливаючому вікні на кнопку 
«Добре». В іншому випадку, ставку, з визначеними 
учасником ціновими характеристиками, не буде зроблено. 

 

Про успішне здійснення ставки свідчать 3 складові: 
• «Позиція», по якій Вами зроблено ставку, буде 

підсвічуватися зеленим кольором; 
• функціональна кнопка змінює статус з «Зробити 

ставку» на «Ваша ставка найвища»; 
• інформація щодо поданої Вами ставки 

відображаються в таблиці «Мої ставки» з 
зазначенням часу здійснення ставки та її розміру. 

 
 
СЕТОД визнає переможцем торгів того учасника, чия пропозиція була найкращою на момент закінчення періоду торгів. 
 
Після закінчення періоду торгів, Замовник та учасник-переможець підтверджують укладення угоди, підписавши Аукціонне свідоцтво простим електронним підписом 
Біржі. Про підписання Аукціонного свідоцтва стороною угоди, інша сторона отримує відповідне повідомлення в особистому кабінеті.  
 
2.6. Перегляд укладених угод 
Укладена угода відображається в особистому кабінеті такого Користувача у підрозділі «Профайл деривативів» розділу «Документи», в якому учасник може ознайомитись 
з характеристиками угоди та завантажити шаблон договору (контракту). 
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   Для перегляду інформації по укладеному договору/контракту користувачеві необхідно обрати із списку необхідний контракт/договір та натиснути кнопку 

«Переглянути».  
Користувач має можливість завантажити шаблон укладеного договору/контракту, який містить всю необхідну інформацію щодо предмету торгів, натиснувши на кнопку 

«Завантажити».  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Питання, що стосуються отримання доступу та навчання 
роботі в СЕТОД 

Відділ акредитації: 
 

тел.: +38 (0532) 56-00-37 
e-mail: info@uub.com.ua 

Технічна підтримка користувачів під час роботи в СЕТОД Відділ технічної підтримки: 
 

тел.: +38 (050) 346-09-39 
e-mail:  info@uub.com.ua 

 

Технічна підтримка та контактна інформація 


