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ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ АСОЦІЙОВАНИХ ЧЛЕНІВ НА
ТОВАРНІЙ БІРЖІ «ТСБ «ГАЛКОНТРАКТ» ТА УЧАСТІ В АУКЦІОНАХ
З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ
Даний Порядок розроблено у відповідності до вимог Статуту ТБ «ТСБ
„Галконтракт”, Закону України „Про товарну біржу”, Господарського кодексу
України, Положення про організацію та проведення торгів з продажу
необробленої деревини та інших нормативно правових актів.
1. Асоційованими членами Біржі є фізичні та юридичні особи, фізичні
особи-підприємці, яким відступається за окремим договором біржове місце на
укладення одного або декількох договорів чи групи договорів за предметом, і за
участі яких організовуються біржові торги.
2. За правовим статусом асоційованими членами біржі можуть бути:
юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб`єкти підприємницької
діяльності, згідно з чинним законодавством України, в тому числі і іноземні,
фізичні особи, які володіють брокерським місцем на засадах тимчасового
членства – асоційовані члени Біржі терміном до одного року або одноразово (на
одну біржову операцію).
3. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або
брокерам - громадянам, зареєстрованим на Біржі відповідно до її Статуту для
виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення
біржових операцій.
4. Особи, які бажають стати асоційованими членами товарної біржі,
повинні надати на Товарна біржа "Товарно-сировинна біржа "Галконтракт"
наступні документи:
- лист на фірмовому бланку з проханням про прийняття в асоційовані
члени;
- анкету учасника (асоційованого члена) товарної біржі за формою,
розробленою біржею;
- заяву-погодження на оброблення персональних даних за зразком,
розробленим біржею;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, скріплений печаткою державного
реєстратора, сформований не пізніше як за 3 дні до дати подання документів;
- для юридичних осіб – копію статуту завіреного власною печаткою або
довідку про провадження діяльності на підставі модельного статуту;

- для фізичних осіб – копію паспорта та довідки про присвоєння
реєстраційного номеру облікової картки платника податків при відсутності
відповідної відмітки в паспорті;
- копію документа, що підтверджує повноваження керівника юридичної
особи;
- копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість / реєстру
платників єдиного податку / довідку про перебування на загальній системі
оподаткування без реєстрації платником податку на додану вартість / довідку
про неприбутковий статус особи;
- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки у деревообробній промисловості;
- довідку про наявність та реквізити банківських рахунків для проведення
розрахункових операцій.
- копію договору, на підставі якого врегульовано правовідносини між
особою та акредитованим членом біржі щодо здійснення повноважень останнім
в інтересах такої особи (брокерську угоду при бажанні діяти через брокера) (за
наявності);
5. Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи
та печаткою за наявності з відміткою : „ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ”.
6. Надходження зазначеного пакету документів є підставою для
підписання з покупцем Договору про участь в аукціонних торгах та сплати
останнім реєстраційного збору.
7. Для участі в кожному окремому аукціоні член біржі (учасник аукціону)
вчиняє відповідні дії та надає заявку на купівлю товару за встановленою
формою разом з додатковим переліком документів відповідно до затверджених
правил торгівлі на біржі та регламенту проведення того чи іншого аукціону.
При цьому :
заявка покупця не повинна бути меншою, ніж розмір одного лота та
повинна бути кратною розміру лота;
покупець має право подати лише одну заявку та придбати на
аукціоні товар в обсязі, який не перевищує обсяг, що визначений у заявці, і лише
від того продавця, якого він зазначив в заявці;
при перерахуванні гарантійного внеску у призначенні платежу
повинно бути зазначено: „ *;код ЄДРПОУ або РНОКПП; гарантійний внесок за
участь в торгах (__ кв. 2017 року); найменування учасника; номер телефону ”;
заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня з
одночасним присвоєнням кожному покупцеві відповідного аукціонного номера
прийом заявок на участь в торгах припиняється не пізніше ніж за
один робочий день до дня проведення торгів о 18 год.00 хв.
у день аукціону провадиться реєстрація його учасників
(уповноважених осіб), яка розпочинається за 2 години і закінчується за 10
хвилин до початку аукціону. Кожний учасник аукціону може направити для
участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб;
8. Розмір реєстраційного збору за участь в аукціоні складає 480 грн на
одного учасника.

