ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товарної біржі «ТСБ «Галконтракт»
протокол №1/11-16 засідання біржового
комітету від 28.11.ібр

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
на ТОВАРНІЙ БІРЖІ „ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА «ГАЛКОНТРАКТ”
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані Правила біржової торгівлі (надалі по тексту - „Правила”) розроблені та
затверджені у відповідності до вимог п.5.2.2 Статуту Товарної Біржі «Товарно-сировинна
біржа «Галконтракт» (надалі - Біржа), Закону України „Про товарну біржу”, Цивільного
кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.
1.2. Правила регулюють порядок організації та проведення біржових торгів товарами, що
пропонуються до продажу через систему торгів, в тому числі необробленої деревини. При
необхідності встановлення додаткових вимог до проведення торгів щодо продажу окремих
товарів, такі вимоги затверджуються Регламентом торгів, які відображають саме особливі
моменти організації торгів з продажу таких товарів.
1.3. Продаж товарів здійснюється на біржових торгах (аукціонах), на яких виробники
(постачальники) товарів заявляють весь обсяг продукції, виробленої після закінчення
попереднього аукціону, в якому вони брали участь, та, які проводяться на умовах, визначених
цими Правилами
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1.4.1. біржові торги (аукціон) - спосіб продажу товарів, згідно з яким покупцем
визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за товар відповідно до умов,
визначених цими Правилами та Регламентом торгів при затвердженні такого, і типовим
договором
купівлі-продажу;
1.4.2. товар - будь-який товар визначений як індивідуальними, так і родовими ознаками,
що має законне походження та вироблений або постачається його продавцем;
1.4.3. продавці - суб'єкти господарювання, які виробляють або здійснюють поставки
товару на території України а також інші суб’єкти господарювання, які отримують товар згідно
з договорами про спільну діяльність із суб'єктами господарювання виробниками товару, та
іншими цивільно-правовими угодами, у тому числі зовнішньоекономічними контрактами, які
обрали біржу як площадку для проведення торгів та уклали відповідний договір на організацію
і проведення торгів;
1.4.4. покупці - суб'єкти господарювання всіх форм власності, резиденти України, які
бажають придбати товар відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний
рахунок, й не перебувають у стані ліквідації та/або проти яких не порушено справу про
банкрутство, які є постійними чи набули статусу асоційованих членів біржі, а також фізичні
особи, які є постійними чи набули статусу асоційованих членів біржі;
1.4.5. пропозиція з продажу товару - документ, що надсилається аукціонному комітетові
продавцем, в якому зазначаються кількість, вид, асортимент товару, що пропонується до
продажу на біржових торгах, характеристики та мінімальна ціна, за якою продавець може
укласти договір купівлі-продажу з покупцем, визначеним за результатами аукціону;
1.4.6. заявка на участь в аукціоні - комплект документів, які покупець зобов'язаний подати
на біржу відповідно до вимог даних Правил. Перелік заявок на участь в аукціоні складається
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біржею на основі наданих учасниками заяв після кінцевого терміну їх приймання та подається
Аукціонному комітетові на затвердження;
1.4.7. лот - мінімальна за кількістю та вартістю партія товару, що пропонується для
продажу на аукціоні;
1.4.8. крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під час проведення
аукціону;
1.4.9. середньозважена ціна - ціна, яка визначається за результатами аукціону відповідно до
умов поставки товару;
1.4.10.
аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться аукціон, але не більше
календарного робочого тижня.
1.5.
Учасниками аукціону є продавці та покупці товару, які беруть участь в торгах через
акредитованих на біржі брокерів, з якими укладають відповідні договори з представництва
(доручення), або самостійно.
2. АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ ТА БІРЖА
2.1. Для організації аукціону утворюється Аукціонний комітет, який здійснює загальне
керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів.
2.2. Персональний склад комітету затверджується Біржовим комітетом. До складу
Аукціонного комітету можуть також бути введені представники продавців товару на
визначений час чи період часу, а також представники органів влади.
2.3. Аукціонний комітет:
2.3.1. затверджує типові форми аукціонної документації та договорів з купівлі-продажу на
стандартних аукціонних умовах;
2.3.2. затверджує порядок розрахунків, пов'язаних з проведенням аукціону, і виконання
угод, укладених на аукціоні, відповідно до цих Правил;
2.3.3. приймає рішення про проведення аукціонів або їх черговість;
2.3.4. визначає день і час проведення аукціону відповідно до поданих пропозицій з
урахуванням графіка проведення аукціонів на біржі;
2.3.5. розглядає подані пропозиції з продажу товарів і заяви на участь в аукціоні, а також
визначає їх відповідність вимогам цих Правил;
2.3.6. має право відхилити заявку на участь в аукціоні як продавця так і покупців;
2.3.7. контролює виконання біржею угоди про забезпечення організації та проведення
аукціонів з продажу товарів.
2.4. Про день засідання Аукціонного комітету та перелік питань, що виносяться на
розгляд, секретар комітету повідомляє його членів за один день до дня засідання.
2.5. Засідання Аукціонного комітету проводиться, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини членів Аукціонного комітету.
2.6. У разі відсутності кворуму секретар Аукціонного комітету готує проект
протокольного рішення Аукціонного комітету та погоджує його з усіма членами комітету
шляхом письмового опитування за формою, затвердженою Аукціонного комітетом.
2.7. Рішення Аукціонного комітету приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Аукціонного
комітету або головуючого на засіданні.
2.8. Рішення Аукціонного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени
комітету, присутні на засіданні.
2.9. Засідання Аукціонного комітету проводиться без оголошення протягом усього дня,
визначеного як день проведення аукціону. Якщо за результатами аукціону не будуть
оформлені всі аукціонні свідоцтва, засідання комітету продовжується наступного дня до
закінчення оформлення документів за підсумками проведення аукціону.
2.10. Біржа організовує та проводить аукціони, для чого:
2.10.1. розробляє регламент проведення аукціонів при необхідності встановлення
додаткових вимог до проведення торгів щодо продажу окремих товарів;
2.10.2. приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам
цих Правил та передає їх зведений перелік до Аукціонного комітету на затвердження;
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2.10.3. складає та оприлюднює на власній \УЕВ-сторінці до кожної аукціонної сесії
аукціонний бюлетень, який містить інформацію про подані продавцями пропозиції з товарів на
аукціонній сесії;
2.10.4. складає та оприлюднює на власній \\ПЗВ-сторінці повідомлення щодо місця, дати
та часу проведення аукціону, а також відомості про обсяги запропонованих до продажу
товарів;
2.10.5. реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає покупцям аукціонні
картки з номером;
2.10.6. оформляє документи за підсумками проведення аукціонів та аукціонні свідоцтва
для подання їх Аукціонному комітетові на затвердження;
2.10.7. реєструє укладені на аукціоні угоди.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ
3.1. Пропозиції з продажу товарів, оформлені за затвердженим зразком, попередньо
погоджені та зареєстровані Аукціонним комітетом, з метою своєчасного інформування біржею
покупців подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати
проведення аукціону. Для окремих видів товарів рішенням Аукціонного комітету може бути
встановлено інший граничний термін подання пропозицій з продажу товарів. Рішення про
допуск Біржею до аукціону щодо пропозицій, які надійшли після визначеного терміну, чи
внесення зміни до раніше поданих пропозицій, приймається Аукціонним комітетом окремо.
3.2. До пропозицій додаються:
3.2.1. документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів товарів, або розрахунки, які
підтверджують технологічні та інші можливості продавця щодо забезпечення поставки
заявлених товарів на відповідну дату.
3.2.2. проект договору купівлі-продажу.
3.3. Додатково подається інформація про умови транспортування товару з використанням
виду транспорту відповідно до визначеного базису поставки.
3.4. Передача покупцям товару здійснюється згідно з умовами договору-купівлі-продажу.
3.5. До аукціону допускаються товари забезпечені паспортними характеристиками та
походження яких підтверджено належними документами.
3.6. У разі коли аукціон з продажу товарів не відбувся у призначений день чи
запропоновані до продажу обсяги товару не реалізовані у повному обсязі, але потреба покупців
у товарі не була задоволена, такі обсяги товару виставляються на додатковий аукціон, рішення
про проведення якого приймає Аукціонний комітет, та який проводиться того ж календарного
місяця.
3.7. У день проведення аукціону до його початку продавець у разі потреби може
прийняти рішення про об'єднання лотів. Таке рішення оформляється за встановленим зразком
та оприлюднюється ведучим під час проведення аукціону.
3.8. З метою своєчасного інформування покупців біржа не пізніш як за 3 дні до початку
аукціону оприлюднює на власній \УЕВ-сторінці повідомлення про місце, дату і час проведення
аукціону, відомості про обсяги запропонованих для продажу товарів та вид товарів,
характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, базисні
умови поставки, запропоновані види угоди, кінцевий термін прийняття заявок на участь в
аукціоні.
3.9. Товар виставляється на аукціон у вигляді лотів, вартість та кількість яких
визначаються продавцем виходячи із загального обсягу та паспортних характеристик товару,
визначених
у
пропозиціях для продажу.
3.10. Рівень стартової ціни на товар визначається продавцем виходячи з рівня ринкових
цін на такі товари.
3.11. Зниження ціни на товар на аукціонах нижче визначених стартових цін не
допускається окрім випадків, спеціально визначених Продавцем товару.
3.12. Вартісні показники у пропозиціях продавців, заявках покупців на участь в аукціоні
та аукціонній документації наводяться у гривнях.
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3.13. У випадку якщо продавець є платником податку на додану вартість ціна товару,
вартість лота, що зазначаються в пропозиціях продавців і заявках покупців на участь
в аукціоні, а також крок аукціону встановлюються з урахуванням податку на додану вартість.
3.14. Загальні умови і вимоги до проведення аукціонів:
3.14.1. нікому з учасників аукціону не надаються переваги;
3.14.2.
аукціон
вважається таким,
що відбувся,
якщо для участі у
торгах за одним лотом зареєстровано не менш як один покупець;
3.14.3. заявка покупця не може бути меншою, ніж розмір одного лота, і повинна бути
кратною розміру лота;
3.14.4. покупець має право подати лише одну заявку і придбати на аукціоні відповідно
товар в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заявці.
3.15. Приймання заявок на участь в аукціоні починається з дня оприлюднення біржею на
власній \УЕВ-сторінці повідомлення про проведення аукціону.
3.16. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня з одночасним
присвоєнням кожному покупцеві відповідного аукціонного номера та видачею посвідчення
учасника аукціону.
3.17. Приймання заявок на участь в аукціоні припиняється за день до
його проведення.
3.18. У день аукціону провадиться реєстрація його учасників (уповноважених осіб), яка
розпочинається за годину і закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Кожний учасник
аукціону може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб або
представництво його інтересів забезпечує брокер, акредитований біржею.
3.19. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціону (брокер), під час
реєстрації пред'являє доручення відповідного зразка і паспорт або документ, який засвідчує
особу.
3.20. Для участі в аукціоні покупці товару подають біржі:
3.20.1. доручення встановленого зразка уповноваженим особам покупця на право
проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок;
3.20.2. заявку на участь в аукціоні за встановленою формою, яка реєструється в журналі
реєстрації заявок;
3.20.3. документ (завірену банком копію платіжного доручення), що підтверджує
перерахування гарантійного внеску.
3.21. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі 5 % (п'яти відсотків) початкової
вартості (згідно з бюлетенем) заявлених для придбання обсягів товарів і перераховується
продавцю пропорційно придбаним обсягам цього товару.
3.22. Гарантійний внесок повинен бути перерахований у терміни і на рахунок біржі,
зазначені в бюлетені.
3.23. Розмір гарантійного внеску може змінюватися за рішенням Аукціонного комітету.
3.24. Для збільшення чи зменшення початкової вартості лота Біржа установлює крок
аукціону. Під час проведення аукціону початкова вартість лота збільшується або зменшується
тільки відповідно до кроку аукціону.
3.25. Аукціонний комітет має право відмовити у прийнятті пропозиції щодо продажу
товарів або в реєстрації заявки на участь в аукціоні, якщо продавець і покупець не виконують
умов даних Правил.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
4.1. Для проведення аукціону біржа призначає ведучого.
4.2. Аукціон починається з оголошення ведучим порядку та правил проведення аукціону,
кроку аукціону, правил поведінки на аукціоні, а також іншої інформації.
4.3. У разі коли на аукціон не з'явились уповноважені особи продавця, його пропозиції
знімаються з аукціону.
4.4. Ведучий оголошує лот, його початкову вартість і крок аукціону одночасно з ударом
аукціонного молотка.
4.5. Вартість лота підвищується за пропозиціями покупців.
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4.6. Ведучий аукціону за погодженням з продавцем може знизити під час аукціону
вартість лота до рівня не нижче ніж початкова вартість (згідно з бюлетенем).
4.7. Зниження вартості лота більше ніж початкова ціна (згідно з бюлетенем) можливе
лише за рішенням продавця, яке оформляється відповідно до встановленого зразка та
оприлюднюється ведучим аукціону.
4.8. Якщо лот залишився непридбаним, він знімається з аукціону або за пропозицією
продавця, заявленою письмово під час проведення аукціону уповноваженою особою продавця
(якщо вона підписана власноручно цією уповноваженою особою), вартість лота знижується і
він виставляється на аукціонні торги за новою ціною.
4.9. Покупець повідомляє про готовність купити лот підняттям своєї аукціонної картки,
чим засвідчує прийняття вартості лота. Таким же чином він виражає своє погодження на
збільшення вартості лота.
4.10. Якщо покупець запропонував вартість лота більшу, ніж оголошена, ведучий називає
аукціонний номер покупця і запропоновану ним вартість.
4.11. У разі коли після оголошення ведучим запропонованої вартості лота кілька покупців
одночасно піднімають свої аукціонні картки, ведучий називає нову вартість лота, оголошуючи
аукціонний номер покупця, який назвав найбільшу вартість (якщо вона була проголошена), або
називає нову вартість лота, збільшену на відповідний крок аукціону (якщо він не
проголошувався), не оголошуючи аукціонних номерів покупця до останньої пропозиції, поки
не визначить покупця, який підняв свою аукціонну картку останнім.
4.12. Якщо при послідовному збільшенні вартості лота кілька покупців залишають свої
аукціонні картки постійно піднятими, ведучий може запропонувати одному з них назвати свою
вартість лота (кратну кроку аукціону). Після першого оголошення одним з покупців нової
вартості лота ведучий називає аукціонний номер цього покупця, а також запропоновану ним
вартість і продовжує торги.
4.13. Переможцем аукціону визнається покупець, аукціонний номер якого ведучий назвав
останнім. Торги з продажу лота вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення
чергової вартості лота не буде проголошено його більшу вартість і ведучим одночасно з
ударом
аукціонного
молотка
буде
проголошено:
"продано
покупцеві
N___".
4.14. Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і
аукціонної сесії та оприлюднює їх шляхом розміщення на власній \^ЕВ-сторінці. У разі коли
аукціони проходять регулярно, бюлетені оприлюднюються на наступний день після закінчення
аукціонного дня (аукціонної сесії).
5. АУКЦІОННІ УГОДИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АУКЦІОННИХ ДОКУМЕНТІВ
5.1. За підсумками аукціону між покупцем і продавцем укладаються аукціонні угоди в два
етапи:
на першому - підписується аукціонне свідоцтво;
на другому - укладаються договори купівлі-продажу.
5.2. Після закінчення аукціону складається за затвердженою формою аукціонне свідоцтво
у чотирьох примірниках, яке підписується уповноваженими особами покупця, продавця, біржі
та Аукціонного комітету.
5.3. Аукціонне свідоцтво є підставою для укладення договору купівлі-продажу між
продавцем і покупцем товару.
5.4. На підставі аукціонного свідоцтва покупець і продавець протягом трьох днів
зобов'язані підписати договір купівлі-продажу.
5.5. Згідно з умовами договору купівлі-продажу продавець зобов'язаний поставити товар
покупцеві відповідно до визначеного базису поставки та якісної характеристики, а покупець прийняти товар та оплатити.
5.6. Якщо уповноважена особа продавця чи покупця - переможця аукціону відмовляється
від підписання аукціонного свідоцтва після закінчення аукціонних торгів або продавець чи
покупець відмовляються від підписання договору купівлі-продажу у визначений цими
Правилами термін, результати аукціону щодо цих лотів за рішенням Аукціонного комітету
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анулюються. За невиконання зобов'язань передбачаються штрафні санкції в розмірах,
установлених законодавством.
6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНІ ТОВАРИ
6.1. Для відшкодування біржі витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону,
з покупців, які підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у розмірі від 0,5%
до 6% відсотків від загальної вартості придбаних обсягів товарів залежно від виду товарів що
пропонується на торги. Конкретний розмір комісійного збору встановлюється рішенням
аукціонного комітету з проведення торгів певним видом товарів.
6.2. Якщо покупці, які подавали заявки на участь в аукціоні, не придбали жодного лота,
попередній внесок у повному обсязі повертається їм не раніше двох робочих днів. З моменту
затвердження результатів аукціону рішенням аукціонного комітету.
6.3. У разі коли представник покупця, який подав заявку на участь в аукціоні, не з'явився
для участі в аукціоні з поважних причин, попередній внесок повертається покупцю у повному
обсязі протягом двох робочих днів.
6.4. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за
угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівліпродажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з
урахуванням попереднього внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок біржі
для
участі
в
аукціоні.
6.5. За вимогою продавця розрахунки за укладеною на аукціоні угодою можуть здійснюватися
через біржу.
6.6. Продавець виконує свої зобов'язання щодо поставки товарів після отримання коштів
від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Якщо покупець не
перерахував кошти у повному обсязі на рахунок продавця в терміни, визначені договором
купівлі-продажу, продавець негайно повідомляє про це Аукціонний комітет.
6.7. У разі ненадання біржі відповідних документів у термін, зазначений у договорі
купівлі-продажу, біржа протягом трьох робочих днів повертає кошти покупцеві, а договір
вважається неукладеним.
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