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1. Загальні положення
1.1. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини
на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» (надалі – Біржа) розроблене відповідно до
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про
товарну біржу», Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа»,
інших актів законодавства України та регламентує порядок проведення аукціонів з продажу
необробленої деревини на Біржі для задоволення потреб деревообробних підприємств та
підприємців в необробленій деревині.
1.2. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
аукціон – спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким покупцем визнається
учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за необроблену деревину відповідно до
умов, визначених цим Положенням;
аукціонна сесія – кількість днів, протягом яких проводиться аукціон;
крок аукціону – величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення аукціону;
лот – партія необробленої деревини в розрізі сортиментів, згідно з чинними державними
стандартами, що пропонується для продажу на аукціоні. Затверджується керівництвом Біржі;
необроблена деревина – деревні матеріали, які здобувають шляхом розподілу на частини
дерев та деревинних колод для подальшого використання та переробки;
організатор аукціону – Товарна біржа «Всеукраїнська лісова біржа», яка уклала договори
(отримала відповідні заяви про акредитацію) з постійними лісокористувачами (продавцями
необробленої деревини) які здійснюють заготівлю деревини на території України;
учасники аукціону – продавець (постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю
деревини на території України у порядку, встановленому чинним законодавством) та
покупець (лісопереробні підприємства та підприємці);
продавець – лісогосподарське підприємство, постійний лісокористувач, який здійснює
заготівлю деревини на території України (надалі – Продавець) у порядку, встановленому
чинним законодавством (Державні лісгоспи, що координуються обласними Державними
управліннями лісового та мисливського господарства, обласними комунальними
агролісогосподарськими підприємствами);
покупець – суб’єкт господарської діяльності – переробник деревини, незалежно від форми
власності, резидент України (надалі – Покупець), який бажає придбати необроблену
деревину для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва відповідно до
умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебуває у стані ліквідації або
проти якого не порушено справу про банкрутство;
пропозиція з продажу необробленої деревини – документ, що надсилається Біржі
Продавцем (заявка на продаж товару у формі, що затверджена Біржею), у якому зазначається:
кількість необробленої деревини, її якісні характеристики та початкова ціна.
2. Організація аукціонів
2.1. На аукціони, організатором яких є Біржа, виставляється необроблена деревина в обсязі
передбаченим до заготівлі Продавцем у відповідному кварталі, окрім дров паливних (якщо це
не передбачено Продавцем), деревини, яка використовується для розвитку матеріальнотехнічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до
затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними
договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими
заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для
забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.
2.2. Біржа зобов’язана провести аукціон не пізніше початку наступного кварталу, або в термін
визначений Продавцем.
2.3. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються Продавцями на Біржу не
пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до проведення аукціону.
2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються на Біржу в розрізі лотів. Обсяг
лоту визначається в розмірі транспортної партії або кратний їй. Лоти формуються окремо по
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кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів
відповідно до чинних стандартів.
2.5. Вартісні показники в пропозиціях Продавців та аукціонній документації наводяться в
гривнях з урахуванням ПДВ на умовах поставки франко-верхній (проміжний, нижній) склад
продавця.
2.6. На підставі отриманих від Продавців пропозицій на продаж, Біржа формує аукціонний
бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляється для
реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень
ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.
2.7. З метою своєчасного інформування Покупців Біржа не пізніше ніж за 5 (п’ять)
календарних днів до дня проведення квартального аукціону оприлюднює у друкованих
засобах масової інформації обласного значення та на власній сторінці в мережі Інтернет
(awex.com.ua) повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги
запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, Продавців, якісні
характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, умови поставки,
строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін
перерахунку гарантійного внеску.
2.8. Ціни на аукціоні формуються вільно. Нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру
ціни не надаються.
2.9. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.
2.10. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не
перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.
2.11. Приймання заяв Біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації
повідомлення про проведення аукціону.
2.12. Для участі в аукціоні Покупці необробленої деревини подають Біржі заяву про участь в
аукціоні, до якої додають наступний пакет документів:
– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної
особи або фізичної особи – підприємця);
– нотаріально засвідчені копії статутних (установчих) документів;
– копія наказу (рішення) про призначення керівника юридичної особи;
– копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особіпідприємцю;
– копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
– довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично
переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;
– довіреність встановленого зразка на уповноважену особу Покупця з повноваженнями на
участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу (розміщена на веб-сайті Біржі);
– копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру довіреній особі;
– документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного та
реєстраційного внеску;
– при необхідності інші документи, визначені керівництвом Біржі, які дозволяють
ідентифікувати Покупця, як переробника деревини.
Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою Покупця за винятком
копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.
Учасники Біржі, зареєстровані в порядку установленому відповідним регламентом Біржі,
подають лише заяву про участь в аукціоні.
2.13. Акредитація нових учасників біржової торгівлі (Покупців) на Біржі припиняється за 2
(два) робочих дні до визначеної дати проведення аукціонних торгів.
2.14. Гарантійний внесок в розмірі не менше ніж 5% від початкової вартості лота
перераховується на рахунок Біржі не пізніше 16.00 години робочого дня, що передує дню
проведення аукціону.
2.15. Якщо Покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів,
гарантійний внесок повертається їм протягом 3 (трьох) банківських днів з дня проведення
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аукціону. У разі, якщо Покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується
Продавцю в якості частини оплати за проданий товар.
2.16. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється о 16.00 годині за день до його
проведення.
У день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників (їх представників), яка
полягає в укладенні з ними угод про акредитацію та розпочинається за 2 (дві) години і
закінчується за 30 (тридцять) хвилин до початку аукціону, з одночасним присвоєнням
кожному учаснику номера (зазначається в угоді про акредитацію) та видачею йому
відповідно номеру аукціонної картки, яка є власністю Біржі.
Представники учасників повинні при собі мати:
– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
– довіреність на здійснення відповідних дій, завірену, відповідно до ст. 246 ЦК України.
За одноразову участь в аукціоні Покупці сплачують внесок в розмірі 200 (двісті) грн. шляхом
безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Біржі в установі Банку.
За участь в аукціоні Продавці не сплачують внесків.
2.17. Покупець, після надання заявки на купівлю необробленої деревини та документів,
перелічених в п.2.12 цього Положення укладає з Біржею угоду (договір) на акредитацію, на
підставі якої бере участь в аукціоні.
2.18. Учасники аукціону (їх представники) надають Біржі документи, що засвідчують їх
особу та повноваження на укладання цивільно-правових договорів.
2.19. Учасник, який не виконав умови п.2.14 цього Положення та не подав встановленого
Біржею пакету документів, не допускається до участі в аукціоні.
2.20. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку
аукціону, визначеному цим Положенням.
2.21. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією Продавця (його представника)
вартість лоту може бути знижена відповідно до кроку аукціону і він в цей самий день, або в
цю сесію, (якщо вона проводиться декілька днів) виставляється на аукціонні торги за новою
ціною.
2.22. Після завершення проведення аукціону Покупець зобов’язаний повернути Біржі в
належному стані раніше видану йому аукціонну картку.
У випадку знищення, пошкодження, втрати аукціонної картки, її неповернення Покупцем
Біржі протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення аукціону, до Покупця застосовується
штраф в розмірі 200 грн., який стягується Біржею в безспірному порядку за рахунок коштів
гарантійного внеску за непридбані лоти.
3. Порядок проведення торгів
3.1. Аукціон починається за наявності не менш ніж 2 (двох) Покупців, які зареєстровані як
учасники аукціону відповідно до цього Положення.
3.2. Кожний офіційно зареєстрований учасник аукціонних торгів отримує аукціонну картку
(реєстраційний номер) і перепустку до торгово-операційного залу.
3.3. Доступ учасників аукціонних торгів до торгово-операційного залу починається за 1
(одну) годину і припиняється з початком торгів. Після початку торгів будь-який доступ в
торгово-операційний зал припиняється.
3.4. Ведучий аукціону (надалі – Ліцитатор) відкриває аукціон і оголошує його назву, місце,
дату проведення та правила його проведення.
3.5. Покупець бере участь в аукціоні в межах тих товарних позицій, що зазначені в його
заявці.
3.6 Під час проведення аукціону від моменту його початку і до завершення учасникам торгів
та присутнім особам заборонено:
– залишати зайняті місця та спілкуватися за допомогою мобільних засобів зв’язку та між
собою до оголошення ліцитатором про закінчення проведення торгів (або оголошення
перерви в аукціонній сесії);
– використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не
стосується даних торгів;
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– будь-яким чином втручатися в процес торгів (оголошувати пропозиції стосовно
послідовності розгляду позицій, розбивки позиції біржового бюлетеню на лоти або їх
об’єднання, тощо) крім дій, визначених цим Положенням;
– підносити картки з номерами до моменту оголошення ліцитатором ціни за лот;
– будь-яким чином втручатися в процес торгів (підносити картки з номерами, оголошувати
пропозиції стосовно ціни, тощо), якщо ці дії здійснюють особи, які не заявлені в торгах по
даній позиції біржового бюлетеню;
– будь-яке вільне переміщення осіб, присутніх в залі та інші дії, які заважають роботі
ліцитатора, його помічників і учасників;
– здійснювати будь-які інші дії, що порушують порядок проведення торгів (аукціону),
визначений в цьому Положенні.
3.7. Аукціонні торги веде Ліцитатор, який повідомляє про об’єкт і умови його продажу та
називає реєстраційний номер Продавця. Продавець підіймає картку з номером, що
підтверджує його присутність в залі.
3.8. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу.
3.9. Під час аукціону вартість окремого лота змінюється відповідно до кроку аукціону.
3.10. Крок аукціону – це мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої
деревини, яка встановлюється перед початком торгів та міститься в Регламенті аукціонних
торгів. Перед початком торгів Ліцитатор повідомляє всім присутнім в торгово-операційній
залі учасникам аукціонних торгів крок аукціону.
3.11 Ліцитатор повідомляє про товар і умови його продажу, називає реєстраційний номер
Продавця. Продавець підіймає картку з номером, що підтверджує його присутність в залі.
При оголошені лоту, Ліцитатор називає таку інформацію:
– назва товару;
– одиниця виміру;
– обсяг;
– базис поставки;
– найменування та місцезнаходження Продавця;
– умови реалізації;
– початкова ціна лоту.
3.12. Покупець засвідчує свою готовність придбати лот шляхом підняття аукціонної картки.
Після цього всі подальші підняття біржових карток іншими Покупцями є пропозицією
придбати запропонований лот за ціною, збільшеною на відповідний крок аукціону.
Якщо після оголошення Ліцитатором вартості лоту кілька Покупців одночасно піднімуть свої
аукціонні картки, Ліцитатор називає нову ціну лоту, збільшену на крок, поки не залишиться
один Покупець або поки не визначиться Покупець, який опустив свою аукціонну картку
останнім.
3.13. Після кожної зміни пропозиції, Ліцитатор починає триразове повторення нової
запропонованої ціни, називаючи при цьому реєстраційний номер учасника-покупця (№ __
ціна – раз, № __ ціна – два, № __ ціна – три).
Фраза «№ __ ціна – три» є закінченням обговорення ціни. Торги по лоту закінчуються разом з
ударом молотка і проголошенням Ліцитатором слів «Продано учаснику під № __».
Переможцем аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну.
3.14. Якщо Покупців на оголошений лот за початковою ціною не виявлено, Ліцитатор, за
згодою Продавця, може запропонувати придбати лот присутнім в торгово-операційній залі
зареєстрованим учасникам аукціонних торгів. Покупець засвідчує свою готовність придбати
лот шляхом підняття аукціонної картки.
У разі придбання Покупцем лоту (лотів) згідно п.3.14 цього Положення, Покупець
зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення аукціону надати на Біржу
додаток на придбані товарні позиції до заявки на купівлю необробленої деревини завірений
підписом керівника та печаткою.
3.14.1. Якщо лот залишився непридбаним, Ліцитатор, за згодою Продавця, може перейти до
проведення аукціону на зниження ціни за порядком, наведеним в п.12.22.2 розділу
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12.Аукціонні торги «Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова
біржа».
3.14.2. Якщо після запропонованого зниження ціни Покупців не виявилось, лот знімається з
торгів.
3.15. Торги по лоту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням Ліцитатором
фрази: «Продано учаснику під № __».
4. Оформлення результатів аукціону
4.1. За результатами аукціонних торгів, Біржа видає підсумковий бюлетень та оприлюднює
його на інформаційному стенді та на власному сайті в мережі Інтернет.
4.2. Після оголошення Ліцитатором про закриття аукціону його учасники, які зафіксували
усну угоду, шляхом підняття своїх карток (Продавці і Покупці) проходять процедуру
підписання договору купівлі – продажу.
Процедура підписання договору купівлі-продажу складається з двох етапів:
на першому – протягом 3 (трьох) робочих днів, по закінченню аукціону, організатор торгів
готує та надсилає на електронну пошту, а також оприлюднює в персональних кабінетах
Продавця та Покупця аукціонні свідоцтва переможця на продані лоти;
на другому – на підставі аукціонного свідоцтва Біржа формує та надсилає на електронну
пошту, а також оприлюднює в персональних кабінетах Продавця та Покупця договори
купівлі-продажу необробленої деревини. Після оприлюднення аукціонного свідоцтва і
договору купівлі-продажу деревини Покупець (в термін не пізніше 15 календарних днів з
дати оприлюднення вищезазначених документів) зобов'язаний звернутися до Продавця щодо
укладання договору купівлі-продажу деревини. Після укладання договору купівлі-продажу
деревини, Покупець надсилає (надає) Біржі укладений договір купівлі-продажу (примірник
Покупця і примірник Біржі) та підписане сторонами аукціонне свідоцтво для реєстрації.
Одночасно Біржа виступає з обов'язком контролю виконання Сторонами договірних
зобов'язань і вирішення можливих суперечностей, які виникають в ході виконання договору.
Біржовий договір, укладений за результатами аукціону, набуває чинності з моменту його
реєстрації Біржею.
4.3. В разі недотримання Покупцем встановленого терміну укладання договору купівліпродажу необробленої деревини, Продавець має право відмовити Покупцю в співпраці по
даному договору.
4.4. Для відшкодування Біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, з
Покупців, які отримали аукціонні свідоцтва та договір купівлі-продажу деревини,
справляється комісійний збір в розмірі 0,5% від вартості придбаних на аукціоні лотів, який
сплачується Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту виставлення рахунку
або може бути отриманий Біржею із суми гарантійного внеску, що підлягає поверненню за
непридбані за результатами торгів лоти.
4.5. Учаснику (переможцю аукціону), який відмовився від підписання аукціонного свідоцтва
та/або укладання Договору купівлі-продажу необробленої деревини з Продавцем та/або не
сплатив належну суму за придбану на аукціоні необроблену деревину, гарантійний внесок не
повертається, а спрямовується на покриття витрат Біржі на підготовку та проведення
аукціону.
4.6. Порядок розірвання угод, укладених на аукціонних торгах Біржі і визнання їх
недійсними, а також порядок розгляду спорів, що виникають при виконанні угод,
регулюються Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» та
чинним законодавством України.
4.7. Усі права та обов’язки Покупця і Продавця, порядок проведення розрахунків за угодою,
укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному між Продавцем та Покупцем договорі
купівлі – продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між Продавцем та Покупцем з
урахуванням гарантійного внеску Покупця, перерахованого ним на поточний рахунок Біржі
для участі в аукціоні.
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5. Інші положення
5.1. Дії Біржі та учасників аукціону, що випливають із організації та проведення аукціону з
продажу необробленої деревини, не регламентовані цим Положенням, регулюються
відповідними нормами Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова
біржа».

7

