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1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок надання в оренду біржових місць на Товарній біржі «Всеукраїнська
лісова біржа» (надалі – Біржа) розроблене та затверджено відповідно до Закону України «Про
товарну біржу», Статуту Товарної біржі «Всеукраїнська лісова біржа», Правил біржової торгівлі на
Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» (далі – Правила) та регулює умови надання в оренду
біржових місць учасникам біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» та
порядок доступу до біржових торгів. Положення є невід’ємною частиною Правил біржової торгівлі
на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа».
1.2. В цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
аналог власноручного підпису – обов'язковий реквізит заявки, позиції, редагування позиції під
час електронних біржових торгів, пропозиції (у т.ч. зустрічної), біржової угоди в електронній
торговій системі або іншої дії учасника електронних біржових торгів та документу, сформованого
за результатами або на виконання такої дії, в електронній торговій системі, призначений для її
захисту від підробки, що отриманий внаслідок надання Біржею учаснику електронних біржових
торгів унікального персонального ідентифікатора, який дозволяє ідентифікувати учасника
електронних біржових торгів, а також встановити відсутність викривлення інформації в
документах та в діях учасника торгів в електронній торговій системі;
біржове місце – сукупність елементів електронної торгової системі, яке Біржа надає в оренду
учаснику біржової торгівлі для здійснення біржових операцій на Біржі;
електронна торгова система – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових
систем, баз даних, технічних, програмних, апаратних, телекомунікаційних комплексів і рішень,
систем електронного документообігу, аналогу власноручного підпису, електронно-цифрового
підпису та інших засобів (надалі – ЕТС), що забезпечують можливість збору, введення, моніторингу,
аналізу, зберігання, обробки і розповсюдження інформації, необхідної для проведення біржових
торгів, підтвердження фактів здійснення біржових операцій та контролю за їх виконанням;
учасник біржової торгівлі - юридична або фізична особа-підприємець, яка уклала з Біржею
договір про акредитацію учасника біржової торгівлі з набуттям при цьому статусу непостійного
члена Біржі та отримала в оренду одне основне біржове місце;
1.3. Терміни, не визначені в даному Положенні, розуміються в значеннях, встановлених чинними
нормативно-правовими актами України, а також Правилами біржової торгівлі на Товарній біржі
«Всеукраїнська лісова біржа».
2. Оренда біржових місць
2.1. Біржа має право надавати в оренду належні їй біржові місця у відповідності до Статуту Біржі
юридичним особам та фізичним особам-підприємцям резидентам України.
2.2. З метою отримання в оренду одного основного біржового місця юридичні особи та фізичні
особи – підприємці резиденти України укладають Договір про акредитацію учасника біржової
торгівлі та Договір надання доступу до електронної торгової системи.
2.3. Для набуття статусу учасника біржової торгівлі всі Заявники надсилають на електронну
скриньку відділу акредитації Біржі info@awex.com.ua скановані копії наступних документів :
- заява на акредитацію учасника біржової торгівлі;
- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі;
- договір про акредитацію учасника біржової торгівлі;
- договір про надання доступу до електронної торгової системи;
- 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 про банківські реквізити юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
Біржа має право вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців додаткові документи.
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2.4. Копії документів повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою та засвідчені
належним чином, за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.
Біржа перевіряє подані Заявником документи щодо їх відповідності встановленим вимогам
оформлення, достовірності та переліку, після чого приймає рішення про укладання договору про
акредитацію або про відмову в його укладенні.
2.5. Для укладання договору про надання доступу до електронної торгової системи всі Заявники
зобов’язані пройти реєстрацію у електронній торговій системі із зазначенням визначених
відомостей про себе.
2.6. Рішення про надання заявнику статусу учасника біржової торгівлі на Товарній біржі
«Всеукраїнська лісова біржа» або про відмову приймається Біржовим комітетом протягом 10
(десяти) робочих днів з дня надходження в електронному вигляді повного переліку документів,
згідно п. 2.3. та заповнення реєстраційних відомостей згідно п. 2.5. даного Положення, про що
Заявнику відправляється повідомлення на його електронну адресу.
У разі ухвалення Біржовим комітетом позитивного рішення про надання Заявнику статусу
учасника біржової торгівлі, Заявник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання на
електронну адресу повідомлення, направляє на Біржу оригінали наступних документів:
- заява на акредитацію учасника біржової торгівлі;
- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі;
- договір про акредитацію учасника біржової торгівлі;
- договір про надання доступу до електронної торгової системи;
- 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 про банківські реквізити юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
В разі виникнення додаткових запитань щодо отримання Заявником статусу учасника біржової
торгівлі, Заявник може зателефонувати або надіслати відповідне повідомлення на електронну
адресу Біржі.
2.7. Після перевірки наданих документів Біржа укладає з юридичною особою або фізичною
особою-підприємцем Договір про акредитацію учасника біржової торгівлі та Договір надання
доступу до електронної торгової системи. З дня укладання зазначених договорів Заявник набуває
статусу учасника біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» та отримує в
оренду основне біржове місце.
2.8. Вартість оренди основного біржового місця - безкоштовно.
2.9. Учаснику біржової торгівлі, який отримав в оренду біржове місце в електронній торговій
системі присвоюється унікальний ідентифікатор, який є аналогом власноручного підпису в
електронній торговій системі.
2.9.1. Аналог власноручного підпису підтверджує авторство, цілісність та незмінність заявок (у
тому числі при формуванні позицій на торги), що подаються на біржових торгах відповідно до
Правил біржової торгівлі на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» та Регламенту з
організації та проведення аукціонів в електронній формі з продажу необробленої деревини на
Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа», всіх дій користувача в ході електронних біржових
торгів, укладених біржових угод відповідно до Правил біржової торгівлі на Товарній біржі
«Всеукраїнська лісова біржа» та Регламенту з організації та проведення аукціонів в електронній
формі з продажу необробленої деревини на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа», а також
інших дій та документів, підписаних аналогом власноручного підпису.
2.9.2. Отримання Біржею заявки (у тому числі на формування позицій на торги), підтвердження
всіх дій учасника біржової торгівлі в ході електронних біржових торгів чи іншої дії (у тому числі
підписання аукціонного свідоцтва), а також інших дій та документів, які підписані аналогом
власноручного підпису учасника біржової торгівлі, юридично є еквівалентом отриманню Біржею
ідентичної за змістом заявки (у тому числі на формування позицій на торги), підтвердженням
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учасника біржової торгівлі всіх його дій в ході електронних біржових торгів чи іншої дії (у тому
числі підписання аукціонного свідоцтва), а також інших дій та документів, які підписані
власноручним підписом учасника біржової торгівлі (його уповноваженого представника-брокера)
та скріплені печаткою, у зв’язку з чим створює для нього такі ж зобов‘язання та наслідки.
2.9.3. Електронна торгова система приймає тільки ті заявки (у тому числі на формування позицій
на торги) та дії учасника біржової торгівлі в ході електронних біржових торгів (у тому числі
підписання аукціонного свідоцтва) чи інші дії, вчинені учасника біржової торгівлі в електронній
торговій системі, які підписані аналогом власноручного підпису учасника біржової торгівлі чи
інші дії та документи (у тому числі аукціонні свідоцтва), які містять аналог власноручного підпису
та сформовані у порядку, встановленому цим Положенням.
2.9.4. Дії учасника біржової торгівлі а такі, як подання заявок (у тому числі на формування позицій
на торги), редагування позиції під час електронних біржових торгів, надання пропозиції (у т.ч.
зустрічної) або укладання біржової угоди в електронній торговій системі підписуються аналогом
власноручного підпису учасника біржової торгівлі та мають юридичну силу і є беззаперечними.
2.10. Для участі в електронних біржових торгах після отримання в оренду біржового місця
керівник учасника біржової торгівлі та (або) особа (особи), що буде (будуть) виконувати
повноваження учасника біржової торгівлі, зобов’язаний (зобов’язані) пройти курс навчання
роботи у електронній торговій системі.
2.11. Кількість додаткових біржових місць, які можуть отримати в оренду учасники біржової
торгівлі, складає 1 (одне) додаткове біржове місце для одного суб’єкта господарювання.
2.12. Підставою для отримання в оренду додаткового біржового місця для учасника біржової
торгівлі є заявка на купівлю, що сформована засобами електронної торгової системи і налічує у
своєму складі не менше 150 товарних партій (лотів) на відповідні торги.
2.13. З метою отримання в оренду додаткового біржового місця учасники біржової торгівлі
(юридичні особи та фізичні особи – підприємці резиденти України) укладають з Біржею Договір
про надання в оренду додаткового біржового місця та проходять додаткову реєстрацію у
електронній торговій системі із зазначенням визначених відомостей про себе.
2.14. Вартість оренди додаткового біржового місця - договірна.
2.15. Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи – підприємця
брати участь в електронних біржових торгах та здійснювати біржові операції на Біржі як учасник
біржової торгівлі, є Договір про акредитацію учасника біржової торгівлі та Договір про надання
доступу до електронної торгової системи.
2.16. Учасники біржової торгівлі повинні надавати Біржі інформацію про всі зміни у відомостях та
документах, що були надані ними для укладення договору акредитації учасника біржової торгівлі,
протягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності таких змін. Відповідальність за
достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються Заявниками для
укладення Договору про акредитацію учасника біржової торгівлі, Договору про надання доступу
до електронної торгової системи та/або участі в біржових торгах, 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, несуть Заявники, які
надали такі документи та відомості.
2.17. Відомості про акредитованого учасника біржової торгівлі вносяться в електронну торгову
систему Біржі.
3. Припинення акредитації учасника біржової торгівлі
3.1. Підставами для припинення акредитації учасника біржової торгівлі на Біржі є:
3.1.1. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання до іншої юридичної особи, поділ,
перетворення) юридичної особи (крім випадків, коли юридична особа, яка мала право на участь у
біржових торгах і здійснення біржових операцій в якості учасника біржової торгівлі, продовжує
своє існування після реорганізації), припинення діяльності фізичної особи-підприємця.
3.1.2. Заява (повідомлення) про припинення дії Договору про акредитацію учасника біржової
торгівлі (після виконання учасником біржової торгівлі своїх зобов’язань перед Біржею та іншими
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учасниками біржової торгівлі за біржовими угодами (договорами), укладеними на підставі
аукціонних свідоцтв).
3.1.3. Рішення Біржового комітету про припинення або обмеження акредитації учасника біржової
торгівлі у випадках порушення учасником біржової торгівлі законодавства України, що регулює
біржову торгівлю, Правил, Положень, Регламентів або інших внутрішніх документів Біржі, що
регулюють біржову торгівлю і є невід’ємною частиною Правил.
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