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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
протоколом загальних зборів  

аукціонного комітету  

спеціалізованої компанії   

ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ АУКЦІОНИ ХТБ» 

від 02 липня 2021 р. № 02 

 

голова зборів В.В. Дундуков   

РЕГЛАМЕНТ 

проведення електронних аукціонів з продажу окремих  

партій необробленої деревини 

1. Цей Регламент розроблений відповідно до  Цивільного кодексу України, 

Господарського Кодексу України, Постанови Кабінету міністрів України 1178 від 04 

грудня 2019 року,  Статуту і правил проведення аукціонів на електронному торговому 

майданчику спеціалізованої компанії ТОВ  «ЕЛЕКТРОННІ АКЦІОНИ ХТБ», (надалі 

ТОВ «ЕА ХТБ»), та встановлює правила правовідношень учасників проведення 

конкурентних торгових процедур в електронній формі на закупівлю сировини в 

електронному аукціоні деревини, розміщеному в мережі Інтернет за адресою: 

https://etm.xtb.com.ua/, і регулює відносини, що виникають при проведенні 

торговельних процедур. 

 

Основним завданням регламенту є: 

– забезпечення прозорості процедури ціноутворення на аукціонах з продажу 

необробленої деревини; 

– максимальна доступність для всіх користувачів; 

– оперативність обробки інформації; 

– формування звітів; 

– підготовка аукціонних протоколів, договорів, специфікацій; 

– можливість використання кваліфікованого електронного підпису. 

 

2. Терміни, що вживаються у цьому Регламенті, мають таке значення:  

адміністратор аукціонних електронних торгів – співробітник ТОВ «ЕА ХТБ», 

уповноважений контролювати ведення електронних торгів у режимі реального часу; 

аукціонні електроні торги –  торгова система ТОВ «ЕА ХТБ», яка представляє 

собою сукупність обчислювальних засобів, програмного забезпечення, баз даних, 

телекомунікаційних засобів і іншого обладнання, що забезпечує можливість введення, 

підтримки, зберігання, захисту, обробки, отримання, розкриття інформації, у т. ч. 

електронних документів, необхідної для проведення біржових електронних торгів в 

реальному режимі часу, фіксації здійснення цивільно-правових угод та контролю за їх 

виконанням; 

оператор аукціонних електронних торгів, (оператор ЕТМ) – суб’єкт 

господарювання, що має право забезпечувати експлуатацію програмного-

обчислювального комплексу аукціонних електронних торгів; 
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гарантійний внесок – форма грошового забезпечення, що вноситься особою, яка 

має намір взяти участь в аукціоні для набуття статусу учасника аукціону, шляхом 

перерахування коштів на рахунок оператора аукціонних електронних торгів; 

 

декларація про деревообробну діяльність – документ установленого зразка про 

здійснення суб’єктом господарювання переробки деревини, в тому числі постійними 

лісокористувачами та власниками деревини (в разі здійснення власної деревообробки) 

переробки деревини як основного виду господарської діяльності, обсяги придбаної 

деревини та виготовленої продукції;  

деревина, (деревна сировина) – повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті 

лісоматеріали, пнева і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, призначені 

для переробки чи палива;  

електронний аукціон (далі – аукціон) – спосіб продажу окремих партій 

необробленої деревини, за яким переможцем визначається учасник аукціону, що в ході 

торгів запропонував найвищу ціну; 

електронний торговий майданчик (ЕТМ) – апаратно-програмний комплекс, який 

функціонує в Інтернеті, який дає можливість оператору, організатору та учасникам 

аукціону користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією 

про процес проведення аукціонів; 

електронний протокол аукціонних торгів – документ, який оформлюється по 

закінченню аукціонних торгів та містить відомості про результат торгів по певному 

товару та умови його продажу; 

закрита цінова пропозиція – сума коштів, не менша за стартову ціну лота, сплата 

якої за лот декларується учасником аукціону до його проведення та подається в 

особистому кабінеті в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку 

прийняття заяв на участь в аукціоні; 

крок аукціону – мінімальна сума в розмірі 1 відсотка стартової ціни лота, на яку в 

ході проведення аукціону може здійснюватися мінімальне підвищення цінової 

пропозиції; 

користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, яка  зареєстрована апаратно-

програмному комплексі електронного торгового майданчика згідно цього Регламенту; 

лот – партія необробленої деревини, що пропонується до продажу на аукціоні в 

розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів; 

організатор аукціону – юридична особа, постійний лісокористувач, який здійснює 

заготівлю деревини на території України та виставив її на продаж в порядку, 

визначеному законодавством; 

особистий кабінет – частина електронної торгової системи, доступ до якої за 

допомогою особистих ідентифікаторів (логіна та пароля) має учасник або організатор 

аукціону для розміщення оголошень про проведення аукціону, повідомлень про 

результати його проведення та іншої інформації про аукціони; 
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переможець аукціону – учасник аукціону, який запропонував найвищу цінову 

пропозицію за результатами його проведення; 

раунд – період часу, протягом якого учасники аукціону можуть подати свої цінові 

пропозиції; 

реєстраційний внесок – плата за подання заяви на участь в аукціоні після 

реєстрації в електронній торговій системі особи, яка має намір взяти участь в аукціоні, 

для отримання статусу учасника аукціону; 

стартова ціна лота – ціна лота на момент початку аукціону, яка встановлюється 

його організатором на базі собівартості лота та зазначається в оголошенні про 

проведення відповідного аукціону; 

учасник аукціону – фізична особа-підприємець або юридична особа, (в тому числі 

іноземна юридична особа), в особі уповноваженого представника, яка виявила намір 

взяти участь в аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла 

процедуру реєстрації для участі в ньому, отримала відповідне підтвердження про 

реєстрацію та індивідуальний код учасника аукціону відповідно до цього Регламенту; 

цінова пропозиція – сума коштів, про готовність сплати якої за лот учасник 

аукціону повідомляє в ході його проведення. 

Інші терміни вживаються згідно чинного законодавства України. 

 

3.1 Доступ до ЕТМ здійснюється через офіційний сайт Оператора в мережі 

«Інтернет». 

Доступ до інформації, що розміщується оператором ЕТМ, може бути здійснений за 

допомогою використання поширених веб-браузерів – Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

 

3.2. Електронний торговий майданчик працює за Київським часом у міжнародному 

часовому поясі UTC+2 з урахуванням можливих розбіжностей часу серверу.  

ЕТМ працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) 

за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових 

технічних перерв. 

3.2.1. За загальним правилом цього регламенту аукціонні сесії відбуваються у 

ранковий час об 11.00 за київським часом зі сплатою гарантійних та реєстраційних 

внесків та у вечірній час 16.00 за київським часом. 

На погодження з організаторами проведення аукціонних торгів можливі 

додаткові аукціонні сесії о 10.00, 12.00, 13.00,  14.00, 15.00, 17.00 про що користувачі 

повідомляються в розділі «Новини».   

Торгові сесії з проведення аукціонних торгів в інший час погоджуються 

окремим рішення аукціонного комітету ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ АУКЦІОНИ ХТБ». Про 

проведення таких аукціонних сесій користувачі повідомляються в розділі «Новини».   

 

 

3.3. Користувачі ЕТМ приєднуються до цього регламенту шляхом реєстрації в 

системі відповідно до вимог цього регламенту. 
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 Приєднуючись до цього регламенту, Користувач системи повністю і 

беззастережно приймає умови, вимоги та порядок слідування процедурам, які 

визначаються цим регламентом (згідно редакції, що є чинною на момент реєстрації в 

Системі). Також Користувач ЕТМ приймає зміни та доповнення, що вносяться до 

регламенту, і зобов’язується самостійно знайомитися зі змінами (доповненнями) 

регламенту. Всі зміни, які вносяться до регламенту, оприлюднюються в на Інтернет-

сторінці  Оператора за веб-адресою https://etm.xtb.com.ua/. 

Оператор ЕТМ розміщує у Відкритій частини Системи інструкції по роботі з 

Системою. Зазначені інструкції не суперечать Регламенту. У разі виникнення 

суперечності між положеннями регламенту та положеннями інших документів та 

інструкцій, підлягають застосуванню положення цього регламенту. 

Внесення змін (доповнень) до регламенту, включаючи додатки до нього, 

проводиться Оператором ЕТМ в односторонньому порядку. 

Діючий регламент завжди знаходиться у вільному доступі на сайті ЕТМ.  

Будь-хто може ознайомитися із його положеннями у будь-який час та 

звернутися за роз’ясненнями до оператора ЕТМ.  

Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється 

Оператором шляхом обов’язкової публікації змін (доповнень) у Відкритій частини 

ЕТМ і створення відповідного повідомлення у розділі «Новини» ЕТМ. 

Всі зміни (доповнення), що вносяться Оператором до регламенту, набувають 

чинності і стають обов’язковими для всіх Учасників, що приєдналися до регламенту, з 

дати розміщення Оператором зміни (доповнення) редакції регламенту у відкритій 

частини ЕТМ. 

Всі додатки, зміни і доповнення до цього регламенту є його невід’ємною 

частиною. 

 

 

3.4. У разі незгоди зі змінами регламенту Користувач ЕТМ має право вимагати на 

видалення його даних з ЕТМ у зв’язку з припиненням користуванням. 

 

3.5. Права та обов’язки. Відповідальність користувачів Системи 

3.5.1. Організатор  має право: 

3.5.2. Розміщувати в ЕТМ доступну до придбання покупцями сировину та детальний 

її опис шляхом завантаження відповідної інформації. Після публікації на сайті, 

інформація  стає доступною всім користувачам ЕТМ. 

3.5.3. При наявності публічної оферти з боку Оператора ЕТМ, що підтверджується 

інформацією у відкритій частині ЕТМ,  отримати винагороду за реалізацію належної 

йому сировини за допомогою програмно обчислювального комплексу ЕТМ. Умови та 

порядок виплат визначаються умовами публічної оферти.  

 

3.6. Покупець сировини має право: 

3.6.1. Приймати участь у торгових сесіях ЕТМ, до яких він допускається згідно з 

регламентом, у порядку, встановленому цим регламентом та документацією про 

проведення торгових процедур. 

3.7. Всі користувачі ЕТМ зобов’язані: 

3.7.2. Дотримуватися норм цього регламенту при виконанні усіх дій в роботі ЕТМ. 
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3.7.3. Своєчасно вносити зміни в інформацію про свою організацію, включаючи 

інформацію про її реквізити, зміни Статуту, підписантів та процедуру банкрутства. 

3.7.4. Забезпечувати збереження в таємниці імені користувача і пароля Користувача 

Системи, наданих йому для роботи в ЕТМ. При виникненні підозр про 

несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це 

Оператору ЕТМ. 

3.8. Оператор ЕТМ має право: 

3.8.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем ЕТМ. 

3.8.2. Припиняти доступ Користувача до роботи ЕТМ в  «кабінеті клієнта» за 

недотримання положень цього Регламенту або припиняти такий доступ аж до повного 

позбавлення прав на використання ЕТМ.  

3.8.3. Проводити модернізацію ЕТМ та вносити зміни у її функціональність. 

3.9. Оператор ЕТМ зобов’язаний: 

3.9.1. Забезпечувати Користувачам ЕТМ технічну можливість та рівний доступ до 

торгових процедур, в тому числі до інформації про хід торгів. 

3.9.2. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки 

користувачів ЕТМ в розділі «Новини»  відкритої частини ЕТМ. 

 

3.10. Користувач ЕТМ несе відповідальність за невиконання регламенту, що 

спричинило за собою порушення прав третіх осіб. 

         Користувач ЕТМ несе відповідальність за достовірність інформації, що 

розміщується ним у на ЕТМ. 

         Усі дії, вчинені Користувачем ЕТМ від свого імені користувача (логіну) та 

паролю, автоматично визнаються його діями і асоціюються виключно з ним. 

         Користувач ЕТМ несе відповідальність за збереження в таємниці свого імені 

користувача (логіну) і паролю, наданих йому для роботи в ЕТМ, та за збитки, які 

можуть виникнути через несанкціоноване використання їх третіми особами, а також за 

всі дії, спричинені третіми особами з використанням імені  та пароля Користувача 

ЕТМ. 

 

3.11. Оператор ЕТМ не несе відповідальність: 

3.11.1 За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач ЕТМ з 

причини відсутності у нього відповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного 

для роботи на ЕТМ: 

– відсутність у Користувача ЕТМ комп’ютерної техніки з необхідним набором 

програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в на ЕТМ; 

– наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у 

комп’ютерній техніці Користувача ЕТМ, що не дозволило йому повноцінно працювати 

на ЕТМ; 

– неможливість роботи Користувача ЕТМ з причини зараження комп’ютерної 

техніки Користувача ЕТМ шкідливими програмами (вірусами); 

– недоліки в роботі мережевої інфраструктури Користувача ЕТМ, що призвели до 

відключень Користувача ЕТМ від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві 

повноцінно працювати на ЕТМ; 
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– недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером 

(компанією, що надає Користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами 

користується Користувач ЕТМ; 

– збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача, що 

призвели до нерегламентованих і непередбачуваних відключень Користувача від 

мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві повноцінно працювати на ЕТМ. 

3.11.2. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач ЕТМ в разі, 

якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується 

роботи Користувача, і відносин Оператора та Користувача ЕТМ, як то: 

– незнання співробітниками Користувача цього Регламенту, зневагу і неналежне 

виконання співробітниками Користувача всіх вимог і процедур, зазначених у цьому 

Регламенті, що призвели до прийняття Користувачем на себе додаткових, зайвих, 

підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами ЕТМ і 

негативно позначилося на діловій репутації Користувача; 

– неналежне зберігання логіна і пароля, несанкціонована передача третім особам 

логіна і пароля для входу і роботи на ЕТМ; 

– дії, вчинені на ЕТМ від імені Користувача третіми особами, які отримали доступ 

до закритої частини ЕТМ з причин, зазначених у цьому пункті, через їхню 

некомпетентність і незнання ними цього регламенту, які призвели до прийняття 

Користувачем на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань 

перед іншими користувачами; 

– дії, вчинені на ЕТМ від імені Користувача третіми особами, які спричинили за 

собою зміну інформації про самого Користувача, що негативно позначилося на його 

діловій репутації як користувача ЕТМ. 

 

3.11.3. За вміст заявки, що подається Покупцем сировини для участі в закупівельній 

процедурі. 

3.11.4. За процедуру укладення чи неукладання договору між Продавцем і Покупцем 

з причин, на які Оператор не може вплинути і які знаходяться поза межами його 

компетенції, в тому числі в разі відмови Продавця і Покупця від використання ЕЦП. 

3.11.5. У разі, якщо інформація, розміщена Користувачем ЕТМ, стане відомою 

третім особам, які використають її з метою завдати шкоди Користувачеві ЕТМ; 

 

3.12. У разі невиконання або неналежного виконання цього регламенту та інших 

досягнутих угод, Оператор і Користувач ЕТМ несуть відповідальність, передбачену 

чинним законодавством України. 

 

3.13. Порядок реєстрації на електронному торговому майданчику: 
3.13.1. Для забезпечення доступу до участі в торгових процедурах, що проводяться 

на ЕТМ, необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється 

без стягнення плати. 

3.13.2. Для реєстрації на ЕТМ заявник використовує сторінку «Реєстрація» та 

дотримується покрокової інструкції по заповненню полів.  

 

Заявнику може бути відмовлено в реєстрації в разі неподання ним документів і 

відомостей, зазначених в цьому регламенті, або в разі, якщо подані заявником 
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документи не відповідають встановленим до них вимогам або в них виявлена 

недостовірна інформація, або подані заявником відомості є недостовірними. 

У разі прийняття рішення про реєстрацію на вказану заявником адресу електронної 

пошти надсилається повідомлення про реєстрацію. З моменту реєстрації заявника він 

вважається Користувачем ЕТМ. 

3.13.3. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації на вказану заявником 

адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із 

зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав 

для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію і 

представити документи та відомості, передбачені регламентом. 

3.13.4. Доступ до закритої частини ЕТМ, повного функціоналу і особистого 

кабінету, мають тільки зареєстровані Користувачі. 

3.13.5. На момент подачі заяви на реєстрацію в Системі, заявник вважається 

ознайомленим із цим регламентом та погоджується дотримуватися норм і правил, 

прописаних у ньому. 

3.13.6. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором ЕТМ у 

разі порушення зазначеною особою вимог цього регламенту або порушення договірних 

зобов’язань. У такому разі ця особа втрачає статус Користувача ЕТМ. 

 

4. Аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між 

організатором аукціону та оператором електронних аукціонних торгів. 

 Підставою для проведення аукціону є рішення його організатора, в якому 

зазначається перелік лотів у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до 

національних стандартів, які пропонуються для продажу на аукціоні, а також для 

кожного лота: 

розмір партії деревини; 

стартова ціна за кубічний метр деревини з урахуванням базису поставки; 

місцезнаходження лота; 

дата проведення аукціону; 

особливі умови (за наявності); 

інші відомості, необхідні для проведення аукціону. 

5. На підставі рішення про проведення аукціону його організатор через 

електронний троговий майданчик оператора  аукціонних електронних торгів, з яким 

укладено договір, оприлюднює в електронній торговій системі для кожного лота 

окреме оголошення про проведення аукціону. 

6. Оголошення про проведення аукціону оприлюднюється в електронній торговій 

системі не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення аукціону (якщо інше не 

погоджено з Організатором) та має містити інформацію про: 

лот у розрізі сортиментів та класів якості відповідно до національних стандартів; 

розмір партії деревини; 

стартову ціну за кубічний метр деревини; 
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місцезнаходження лота; 

дату та час проведення аукціону; 

кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні; 

розмір кроку аукціону; 

розмір реєстраційного та гарантійного внесків, а також роз’яснення щодо 

процедури їх сплати; 

розмір винагороди оператора; 

текст договору, який пропонується укласти за результатами проведення аукціону, 

без визначення ціни та особи покупця; 

перелік документів, які додаються до заяви на участь в аукціоні, визначених у 

пункті 8 цього Регламенту; 

найменування, контактні дані та реквізити організатора аукціону для проведення 

покупцем розрахунків за лот. 

До оголошення можуть додаватися зображення, документи та матеріали на лот, 

якщо вони були додані організатором до відповідного рішення про проведення 

аукціону. 

7. Оголошення про проведення аукціону розміщується в електронній торговій 

системі державною мовою, крім випадків, коли використання букв української абетки 

призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання 

адреси вебсайту, зазначення реєстраційних номерів). 

Розміщення оголошення про проведення аукціону в електронній торговій системі 

здійснюється безоплатно. 

8. Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону та в межах 

визначеного в ньому строку для отримання статусу учасника аукціону особи, які мають 

намір взяти участь в аукціоні, реєструються в електронній торговій системі та подають 

з цією метою таку інформацію: 

1) фізична особа – підприємець: 

копії паспорта, копію виписки з реєстру ЄДР та копію реєстраційного номера 

облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (фізична особа, яка 

через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому 

органу та має відмітку у паспорті, – копію паспорта із відміткою); 

адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних 

торгів та організатора аукціону; 

контактний номер телефону; 

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний 

внесок; 

заяву в довільній формі про непоширення на заявника – фізичну особу-

підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно 
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із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного 

Закону; 

2) юридична особа: 

найменування; 

копію виписки з реєстру з ЄДРПОУ; 

прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер 

документа, що посвідчує його особу; 

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної 

особи; 

адреси електронної пошти для надіслання повідомлень системи електронних 

торгів Біржі та організатора аукціону; 

контактний номер телефону; 

реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; 

заяву в довільній формі про непоширення на заявника – юридичну особу або її 

посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників 

(юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими 

відповідно до зазначеного Закону; 

Після реєстрації в електронній торговій системі особи, які мають намір взяти 

участь в аукціоні, сплачують реєстраційний і гарантійний внески на рахунок оператора 

ЕТМ та подають через електронну торгову систему заяву на участь в аукціоні, яка 

також містить закриту цінову пропозицію. 

Заява на участь в аукціоні подається в електронному вигляді шляхом заповнення 

електронних форм з окремими полями та завантаження необхідних документів і може 

містити інформацію про закриту цінову пропозицію. Закрита цінова пропозиція не 

може бути нижча стартової ціни лота. 

До заяви на участь в аукціоні додаються такі документи: 

для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб резидентів – витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань України; 

для юридичних осіб нерезидентів – документ про реєстрацію у державі її 

місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), 

посвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на 

українську мову. 

9. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до його 

завершення. 

10. Реєстраційний внесок встановлюється у розмірі – 500 гривень. 

Реєстраційний внесок учасникам аукціону не повертається, крім випадків, 

передбачених абзацами четвертим і п’ятим пункту 17 цього Регламенту. 
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11. Гарантійний внесок встановлюється у розмірі 5 відсотків стартової ціни лота, 

якщо інший його розмір не визначено Організатором. 

Особам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, гарантійні внески 

повертаються протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем такого 

анулювання. 

Учасникам аукціону, крім переможців, гарантійні внески повертаються протягом 

трьох робочих днів після дня завершення аукціону. 

Учаснику аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією після 

переможця аукціону гарантійний внесок повертається протягом трьох робочих днів 

після настання однієї з таких подій: 

відмови учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією від 

очікування шляхом надіслання оператором ЕТМ листа (звернення) щодо повернення 

сплаченого гарантійного внеску та натискання цим учасником відповідної кнопки в 

особистому кабінеті; 

визнання аукціону таким, що відбувся. 

Гарантійний внесок не повертається особі, позбавленій статусу учасника 

аукціону, а перераховується оператором ЕТМ організатору аукціону протягом 10 

робочих днів з моменту прийняття рішення про позбавлення такої особи статусу 

учасника аукціону. 

12. Реєстраційний та гарантійний внески вважаються сплаченими з моменту їх 

зарахування на банківський рахунок оператора ЕТМ, але не пізніше, ніж за одну 

годину до закінчення строку прийняття заяв на участь в аукціоні. 

Внески, зараховані на банківський рахунок оператора ЕТМ менше ніж за одну 

годину до закінчення строку прийняття заяв на участь в аукціоні, не вважаються 

вчасно сплаченими та підлягають поверненню особі, яка їх сплатила, не пізніше ніж 

через три робочих дні після дня завершення аукціону. 

13. Особа, яка сплатила гарантійний та реєстраційний внески має право бути 

поінформованою про зарахування їх на банківський рахунок оператора ЕТМ протягом 

однієї години з моменту зарахування. 

14. До закінчення строку прийняття заяв на участь в аукціоні особи, що їх подали, 

мають право анулювати їх або внести до них зміни виключно в особистому кабінеті. 

15. Якщо на момент закінчення строку прийняття заяв на участь в аукціоні не 

подано жодної заяви, аукціон вважається таким, що не відбувся. 

16. У разі коли для участі в аукціоні подано заяву на участь від однієї особи 

(єдиного претендента), організатор має право прийняти рішення про продаж 

безпосередньо єдиному претенденту за запропонованою ним закритою ціновою 

пропозицією, але не нижче стартової ціни лота. 

Єдиний претендент сплачує винагороду оператора ЕТМ в порядку та розмірі, що 

передбачені пунктами 29 і 30 цього Регламенту. 

17. Організатор аукціону може прийняти рішення про відміну аукціону на будь-

якому етапі його проведення до моменту його початку. 
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У разі скасування аукціону черговість призначення аукціонів, передбачена 

пунктом 19 цього Регламенту, не застосовується. 

Повідомлення про скасування аукціону підлягає оприлюдненню в день прийняття 

такого рішення у тому самому порядку, що і оприлюднення оголошення про 

проведення аукціону. 

У разі скасування аукціону реєстраційні та гарантійні внески повертаються його 

учасникам не пізніше ніж через три робочих дні після скасування аукціону. 

Реєстраційні та гарантійні внески осіб, що сплатили такі внески, але не отримали 

статусу учасника аукціону повертаються їм не пізніше ніж через три робочих дні після 

дня настання такої обставини. 

18. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника аукціону протягом 

відведеного часу його цінова пропозиція в поточному раунді вважається такою, що 

зроблена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його 

попередньої цінової пропозиції. 

Якщо учасник аукціону зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного 

часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому 

можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але 

не нижче попередньої цінової пропозиції такого учасника, до завершення відведеного 

часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінову пропозицію протягом 

відведеного часу, електронна торгова система фіксує його попередню цінову 

пропозицію. 

19. Лот, що не був реалізований на аукціоні може бути виставлений його 

організатором на другий аукціон. 

Стартова ціна на другому аукціоні визначається рішенням організатора із 

застосовуванням дисконту, але не нижче рівня собівартості лота. 

20. Оголошення про проведення електронного аукціону оприлюднюється в 

електронній торговій системі не пізніше наступного робочого дня після проведення 

попереднього аукціону, на якому лот не було реалізовано. 

Другий аукціон проводиться не раніше ніж на наступний робочий день після дня 

опублікування оголошення про його проведення. За рішенням організатора другий 

аукціон може бути проведено в той же день в інші торговій сесії. 

21. Переможець аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною 

торговою системою цінових пропозицій учасників аукціону після його завершення. 

Переможцем аукціону вважається учасник, який за результатами його проведення 

подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, що таким учасником був 

зроблений щонайменше один крок аукціону, тобто подана ним цінова пропозиція не 

менша за сукупну суму стартової ціни лота та кроку аукціону, а за однакових цінових 

пропозицій – учасник, що подав її раніше. 

У разі коли механізм проведення аукціону передбачає наявність кількох 

переможців, ними визнаються учасники, які на етапі подання закритих цінових 

пропозицій або в ході проведення аукціону подали найвищі цінові пропозиції на 

заявлений ними об’єм деревини у межах розміру лоту, що розподіляється на аукціоні, 
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за умови, що такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону, 

тобто подана ними цінова пропозиція не менша за сукупну суму стартової ціни лота та 

кроку аукціону, а за однакових цінових пропозицій – учасник, що подав її раніше. 

22. Переможець аукціону зобов’язується: 

підписати протокол аукціону; 

укласти договір купівлі-продажу лота з організатором згідно з пунктом 27 цього 

Регламенту; 

сплатити передоплату за договором купівлі-продажу лота з організатором згідно з 

абзацом другим пункту 27 цього Регламенту. 

23. Протокол про результати проведення аукціону в електронній формі 

формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день 

завершення аукціону. 

До протоколу вноситься така інформація: 

дата і час початку та завершення аукціону; 

реєстраційний номер лота; 

назва лота; 

стартова ціна та ціна реалізації лота; 

цінові пропозиції учасників; 

сума сплачених реєстраційного та гарантійного внесків; 

розмір винагороди оператора ЕТМ; 

відомості про переможця та учасників аукціону. 

Облік та зберігання всіх електронних протоколів здійснюються в електронній 

торговій системі. 

24. Протокол аукціону підписується переможцем аукціону та уповноваженим 

представником оператора ЕТМ не пізніше 3 днів після дня його завершення. 

25. Організатор аукціону після його завершення, розкриття відомостей про 

переможця і поданих ним документів, а також підписання протоколу аукціону 

переможцем та уповноваженим представником оператора ЕТМ, з дотриманням вимог 

пункту 26 цього Регламенту перевіряє не пізніше наступного робочого дня після дня 

завершення аукціону відповідність переможця вимогам організатора до покупця в разі, 

коли такі вимоги організатором ставилися. 

Організатор аукціону не має права ставити додаткові вимоги або витребувати 

додаткові документи у переможця аукціону, крім тих, що зазначені в оголошенні про 

проведення аукціону. 

26. У разі встановлення відповідності переможця аукціону вимогам організатора 

до покупця організатор аукціону підписує протокол аукціону не пізніше 15 днів після 

дня його завершення. 

27. Договір купівлі-продажу лота за результатами проведення аукціону 

підписується його переможцем та організатором протягом 5 робочих днів. 
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Переможець аукціону зобов’язується сплатити Організатору передоплату за 

договором купівлі-продажу, укладеним з організатором, яка встановлюється в розмірі 

100 відсотків ціни продажу лота. 

Передоплата вважається сплаченою з моменту зарахування грошових коштів на 

рахунки Організатора. 

Порядок та строки подальших розрахунків за договором купівлі-продажу лота 

встановлюються умовами такого договору. 

28. Аукціон вважається таким, що відбувся, після підписання організатором та 

переможцем аукціону договору купівлі-продажу лота. 

29. Оператор ЕТМ має право на винагороду, яка є оплатою послуг з організації та 

проведення аукціону, який визнано таким, що відбувся. 

30. Після визнання аукціону таким, що відбувся, винагорода утримується 

оператором ЕТМ із суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону. 

Розмір винагороди становить 1,5 відсотка ціни продажу лота. 

31. Різниця між сумою сплаченого переможцем гарантійного внеску та сумою 

винагороди оператора ЕТМ переказується організатору аукціону не пізніше п’яти 

робочих днів після визнання аукціону таким, що відбувся. 

32. Організатор аукціону через особистий кабінет дискваліфікує переможця 

аукціону із зазначенням причин такої дискваліфікації у разі, коли: 

переможець відмовився від підписання протоколу аукціону або не підписав його в 

установлений цим строк; 

організатор установив невідповідність переможця вимогам до покупця та за 

неможливості усунення невідповідності протягом строку, відведеного для підписання 

договору купівлі-продажу, передбаченого абзацом першим пункту 27 цього 

Регламенту; 

переможець відмовився від підписання договору купівлі-продажу лота або не 

підписав його в установлений цим Регламентом строк, або вчасно не здійснив 

передоплату за цим договором. 

Не можуть бути підставою для дискваліфікації переможця помилки в оформленні 

заяви на участь в аукціоні або в документах та інформації, що подаються разом із 

такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема 

технічні помилки та описки. 

33. Електронний аукціон визнається таким, що не відбувся, в разі: 

відмови учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після 

переможця від очікування та дискваліфікації переможця аукціону; 

дискваліфікації учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, якого 

електронна торгова система визначила переможцем аукціону, з підстав, зазначених у 

пункті 32 цього Порядку. 

34. Всі розбіжності між Користувачами ЕТМ, що виникли при проведенні 

торговельної процедури аукціону, вирішуються в порядку, зазначеному в документації 

про проведення торговельної процедури. Невирішені  спори, пов’язані з реалізацією 
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товарів на аукціонах відповідно до цього Регламенту, розв’язуються в судовому 

порядку. 

35. Обробка персональних даних. 

35.1. Обробка персональних даних Покупців та Організаторів відбувається у 

відповідності до Законодавства та відображена в Повідомленні про обробку 

персональних даних, що розміщується в розділі “Документи” у відкритій частині ЕТМ. 

Реєстрацією в особистому кабінеті клієнта Покупець або Організатор  надає згоду на їх 

обробку. 

 

 

 

 
 

 

 

 


