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ДОКУМЕНТИ 
для акредитації учасника аукціону  

на електронному торговому майданчику  
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ АУКЦІОНИ ХТБ» 

 

З метою ідентифікації всіх учасників аукціонів усі особи мають пройти 
обов’язкову процедуру реєстрації в електронній торговій системі  ТОВ «ЕА 
ХТБ», а також подати на електронну адресу: etm@xtb.com.ua нижченаведені, 
скановані копії документів. 

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ: 
1. Договір про участь в електронному аукціоні (в 2-х оригінальних 

примірниках, підписаних власноруч та засвідчені печаткою учасника), 
завантажити. 

2. Копію свого паспорта. 

3. 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 по датків, повідомила про це відповідному контролюючому 
органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою). 

4. Копію виписки з ЄДРПОУ. 

5. Заяву про надання дозволу на обробку персональних даних, 
завантажити. 

6. Заяву в довільній формі про непоширення на заявника – фізичну особу-
підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими 
відповідно до зазначеного Закону, завантажити. 

7. Довідку з реквізитами банківського рахунка, на який має бути 
повернуто гарантійний внесок, згідно правил відповідного Регламенту торгів. 

 

ЮРИДИЧНА ОСОБА: 

1. Договір про участь в електронному аукціоні (в 2-х оригінальних 
примірниках, підписаних керівником та засвідчені печаткою учасника), 

завантажити. 
2. Копію виписки з ЄДРПОУ. 
3. Копію паспорта керівника юридичної особи або її представника. 
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4. Документ, що підтверджує повноваження керівника або представника 
юридичної особи (наказ про призначення директора, довіреність 
представника). 

5. 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, завантажити. 

6. Довідку з реквізитами банківського рахунка, на який має бути 
повернуто гарантійний внесок, згідно правил відповідного Регламенту торгів. 

 

Всі документи завіряються оригінальним підписом та печаткою 

(за наявності)! 
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