ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товарної біржі «ТСБ «Галконтракт»
протокол засідання №1/04-18 від 03.04.18р

ПРАВИЛА
проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини
на Товарній біржі «Товарно-сировинна біржа «Галконтракт»
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Правила проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини на Товарній біржі
«Товарно-сировинна біржа «Галконтракт» (далі торги) є основним документом, що регулює порядок
підготовки та проведення торгів, умови участі та правила поведінки учасників торгів, органів та
службових осіб біржі, визначає порядок розрахунків, зміст і документальне оформлення біржових
угод та встановлює гарантії їх виконання.
1.2. Правила розроблені та затверджені у відповідності до вимог 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.
II. БIРЖОВI ПОСЕРЕДНИКИ.
2.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення бiржових операцiй членом бiржi:
- по замовленню клiєнта, вiд його iменi та за його рахунок, по замовленню клiєнта, вiд його
iменi та за власний рахунок, або вiд свого iменi та за рахунок клiєнта ( брокерська дiяльнiсть );
- вiд свого iменi та за власний рахунок для власних потреб.
2.2. Брокерська дiяльнiсть на бiржi здiйснюється бiржовими посередниками членiв бiрж, якi
органiзацiйно виступають як брокерськi контори та незалежнi брокери.
2.3. Бiржовий посередник зобов'язаний не пiзнiше одного
дня пiсля виконання
(невиконання у встановленнi строки) замовлення повiдомити про це свого клiєнта узгодженими
засобами зв'язку, якщо iнше не передбачено договором з клiєнтом.
2.4 Обслуговування клiєнтiв бiржовим посередником проводиться згiдно укладеного мiж
ними договору на брокерське обслуговування, в якому
визначаються права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть сторiн.
III. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.
3.1. Учасниками торгiв є - члени бiржi, а також особи, які діють через біржових посередників.
Членами бiржi є засновники ТБ «ТСБ «Галконтракт», а також юридичні та фізичні особи, що
прийнятi до її складу на засадах тимчасового (асоційованого) членства.
3.1.1. Продавці необробленої деревини - постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю
деревини на території України в порядку, встановленому законодавством України, та приймають
участь у торгах через біржових посередників – брокерів.
3.1.2. Покупцями необробленої деревини на біржових торгах можуть бути суб'єкти господарської
діяльності незалежно від форми власності, які бажають придбати необроблену деревину
відповідно до умов торгів для використання у власній господарській діяльності, не перебувають у
стані ліквідації, або щодо яких не порушено справи про банкрутство, а також мають власне
деревообробне виробництво та/або мають належним чином оформлений дозвіл на виконання робіт
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підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки у деревообробній промисловості, та/або дозвіл на проведення лісосічних робіт та трелювання
лісу. Рішенням Комітету з проведення біржових торгів можуть бути встановлені додаткові умови та/або
обмеження щодо участі вищезазначених категорій Покупців у кожних окремих біржових торгах.
Покупці необробленої деревини можуть приймати участь у біржових торгах самостійно на засадах
тимчасового (асоційованого) членства, або через біржових посередників – брокерів.
3.2. До учасників біржових торгів відносяться:
а/ брокер – особа, зареєстрована (акредитована) на Біржі у вiдповiдностi зi Статутом бiржi та
Правилами бiржових торгiв, на підставі відповідного договору оренди брокерського місця, обов'язками
якої є виконання доручень покупців та продавців під час проведення торгів..
б/ бiржовi ліцитатори - службовi особи бiржi, якi ведуть торги, фiксують усну згоду учасників
торгів (брокерів) про укладення угоди на певних умовах, та мають право призупиняти торги не більш,
нiж на тридцять хвилин.
в/ брокери iншої бiржi, з якою укладено договiр про мiжбiржовi торги - на пiдставi доручення
цiєї бiржi.
3.3. Особи , що забезпечують проведення бiржових торгiв:
а/ Службові особи (працівники) Біржі за своїми функцiональними обов'язками;
3.4. В торговому залi бiржi пiд час торгiв можуть бути присутнi:
- члени бiржового комітету, iнших виборних органiв бiржi;
- представники уповноваженого державного органу або органу місцевого самоврядування;
- вiдвiдувачi та представники засобiв масової iнформацiї за спецiальними запрошеннями
(перепустками).
Вiдвiдувачам заборонено прямо чи посередньо втручатися в хiд бiржових торгiв. Ліцитатор
має право при необхiдностi прийняти рiшення про видалення вiдвiдувачiв iз залу пiд час торгiв.
IV. ТОВАРИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ТОРГIВ.
4.1. До торгів допускається вся необроблена деревина, яка не була реалізована за результатами
проведення щоквартальних загальних аукціонних торгів, не викуплений обсяг деревини з початку
поточного кварталу, а також обсяг, отриманий у результаті додаткових надходжень деревини від рубок
формування та оздоровлення лісів.
4.2. Необроблена деревина повинна відповідати стандартам та технічним умовам, що діють на
території України.
V. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БIРЖОВИХ ЦIН ТА ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ.
5.1. Цiни на бiржi формуються вiльно. Їх кiлькiсне значення визначається на кожен вид товару
рiвнем спiввiдношення попиту та пропозицiї на даний момент бiржових торгiв.
5.2. На бiржi використовуються слiдуючi поняття цiн: цiни продавця (пропозицiї), цiни
покупця ( попиту), цiни бiржових угод, котирувальнi (середньозважені) цiни.
5.3. Цiною продавця (пропозиції) на бiржовий товар визнається цiна, що вказана учасником
бiржових торгiв в заявцi на продаж, а також названа ним пiд час торгiв з метою стимуляцiї продажу.
5.4. Пiд цiною покупця (попиту) розумiють цiни, що вказанi покупцем в заявках на купiвлю, а
також тi, якi називаються ним безпосередньо пiд час торгiв при обговореннi пропозицiї продавця.
5.5. Цiною бiржової угоди (ціна продажу) є остання з тих, якi названi покупцем
(продавцем) цiн пiд час торгiв на конкретну позицiю товару, що зафiксована бiржовим ліцитатором.
5.6. Котирувальна цiна є цiна, визначена Котирувальною комiсiєю бiржi шляхом аналiзу цiн
бiржових угод, цiн продавцiв, цiн покупцiв на пiдставi єдиних критерiїв та спецiальних методiв.
Розрiзняють котирування офiцiйне та позаофiцiйне (довiдкове).
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5.7. Котирування офiцiйне проводиться по вiдношенню до цiн бiржових угод на визначенi
бiржею групи товарiв стандартної якостi з єдиним базисом поставки пiсля кожного бiржового торгу.
Процес визначення офiцiйної котирувальної цiни передбачає об'єктивну оцiнку коливань цiн на
протязi бiржового дня (тижня) або кварталу.
5.8. Котирування позаофiцiйне (довiдкове) проводиться на пiдставi аналiзу всiх цiн (попиту,
пропозицiї,угод) з урахуванням оцiнки котирувальної комiсiї кон'юнктури попиту та пропозицiї, за
трьома напрямками :
- по цiнах продавцiв (котирувальна цiна пропозицiї),
- по цiнах покупцiв (котирувальна цiна попиту),
- по найбiльш типовiй на бiржi в конкретний перiод часу цiнi на конкретний вид (групу) товару
(котирувальна цiна бiржi), враховуючи середньозважені ціни інших бірж України та ціни позабіржового
простору .
Довiдкове котирування може проводитися на пiдставi пiдсумкiв кiлькох бiржових торгiв за
тиждень.
5.9. Данi котирування не можуть бути оскарженi членом бiржi та змiненi за рiшенням iншого,
крiм котирувальної комiсiї, органу чи посадової особи бiржi.
5.10. Данi офiцiйного котирування сповiщаються членам бiржi та оприлюднюються через
видання бюлетня встановленої форми.
5.11. Рiшенням котирувальної комiсiї бiржа має право встановлювати граничнi рiвнi
коливання цiн на товари, що офiцiйно котируються на бiржi, вiдхилення вiд яких дає пiдставу для
припинення торгу по даному виду товару.
5.12. Порядок дiяльностi котирувальної комiсiї, правила та методика проведення
котирування, доведення iнформацiї про результати котирування до членiв бiржi та громадськостi
встановлюється Положенням про котирувальну комiсiю бiржi.
VI. БIРЖОВI ОПЕРАЦIЇ ТА БIРЖОВI УГОДИ.
6.1. Біржовою операцією признається угода, що вiдповiдає вимогам статті 15 Закону України
"Про товарну біржу".
6.2. Порядок укладення біржової угоди.
6.2.1.Перший етап укладення угоди починається з оголошення бiржовим ліцитатором, що
веде торги, пропозиції продавця i закінчується в момент оголошення ним реєстрацiйного номера
покупця та цiни продажу. Перший етап завершується реєстрацією Біржового свідоцтва бiржових торгiв
з продажу необробленої деревини на ТБ «ТСБ «Галконтракт», який підписується Покупцем (брокером
покупця) та погоджується Продавцем (брокером продавця), що є згодою на купівлю та продаж.
Свідоцтво затверджується уповноваженою особою Біржі.
6.2.2. На другому етапі угода оформляється
письмово біржовим
контрактом, що
підписується Покупцем та Продавцем, реєструється ТБ «ТСБ «Галконтракт» та засвідчується
уповноваженою особою Біржі.
6.3. Біржова угода створює юридичні наслідки для її Сторін з моменту завершення першого
етапу її укладення.
VII. МIСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТОРГIВ.
7.1. Мiсцем проведення торгiв є торговий зал Бiржi. Бiржа визначає мiсце в торговому залi для
торгiв окремими групами товарiв. За рiшенням Комітету з проведення біржових торгів можуть
проводитись виїзднi торги. Iнформацiя про це оприлюднюється у триденний строк шляхом
розміщення на офіційній сторінці Біржі в мережі Інтернет (http://tsbgalcontract.org.ua/).
7.2. Місце, день та час початку бiржових торгiв визначається Комітетом. Змiна розпорядку
повiдомляється бiржею учасникам аналогічно до п.7.1.
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VIII. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БIРЖОВИХ ТОРГIВ.
8.1. Підготовка торгів передбачає:
8.1.1. Створення Комітету з проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини
чисельністю не менше 5 (п'яти) осіб. Персональний склад та голову комітету затверджує Біржовий
комітет ТБ «ТСБ «Галконтракт».
До повноважень Комітету належить визначення дати та місця проведення торгів, затвердження
бюлетеня торгів, затвердження кроку зміни вартості лота, встановлення способу інформування про
проведення торгів, встановлення порядку допуску до участі у торгах, затвердження підсумкового
протоколу торгів, контроль за дотриманням учасниками торгів цих Правил та застосування санкцій
до їх порушників, визнання торгів такими, що не відбулися. тощо.
8.1.2. Формування
попиту щодо купівлі необробленої деревини відбувається шляхом
направлення Покупцями (їх уповноваженими особами) на Біржу попередніх заявок на купівлю деревини
встановленої біржею форми (у розрізі лотів), в яких зазначаються кількість необробленої деревини,
яку готові придбати Покупці, її якісні та технічні характеристики, умови поставки.
Біржа формує зведений реєстр попередніх заявок Покупців та доводить його до відома Продавців
необробленої деревини (постійних лісокористувачів), з метою формування останніми пропозицій щодо
продажу необробленої деревини з врахуванням заявленого попиту.
8.1.3. Формування пропозиції з продажу необробленої деревини.
Продавці необробленої деревини надають пропозиції з продажу необробленої деревини (заявки
встановленої форми, в яких зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики,
початкова ціна лота та мінімальна ціна лота, за якою продавець може укласти договори купівлі-продажу
з покупцями, визначеними за результатами біржових торгів не пізніше, ніж за 5-ть календарних днів
до дати проведення торгів.
При цьому лотом визнається партія необробленої деревини в розрізі сортиментів згідно чинних
державних стандартів, що пропонується для продажу на торгах. Обсяг лоту визначається в розмірі
транспортної партії або кратний їй. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з
урахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів, відповідно до чинних стандартів.
8.1.4. Біржа на підставі одержаного реєстру заявок Продавців формує бюлетень торгів, який
містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляється до продажу, кількість та
розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, крок зміни
ціни лота, базисні умови поставки. Не пізніше ніж за 3-ри календарні дні до дати проведення торгів
Біржа або оприлюднює офіційне інформаційне повідомлення про проведення торгів шляхом
розміщення його на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет, або доводить дану інформацію до
відома учасників, які подали попередні заявки на купівлю необробленої деревини, шляхом відправлення
офіційного інформаційного повідомлення на електронну адресу учасника вказану у попередній заявці.
Форма та порядок повідомлення учасників про проведення біржових торгів визначається рішенням
Комітету з проведення біржових торгів окремо по кожним біржовим торгам..
Офіційне інформаційне повідомлення щодо проведення торгів має містити :
- дату, час та місце проведення торгів ;
- продавців;
- розмір, кінцевий термін та реквізити для внесення гарантійного внеску та внеску за участь у
торгах;
- кінцевий термін для подання заявок на участь в торгах;
- інформацію про порядок ознайомлення з умовами проведення торгів
- бюлетень біржових торгів (або посилання, за яким бюлетень розміщено мережі Інтренет) .
8.1.5. Проходження процедури акредитації на Біржі.
8.1.6. Сплати Учасниками біржових торгів внеску за участь у торгах (членського внеску за
набуття статусу тимчасового (на один торг) асоційованого члена Біржі, розмір якого становить 380
(Триста вісімдесят) гривень 00 коп за участь в одних торгах за кожного Учасника.
8.2. З моменту оприлюднення інформації про торги ТБ «ТСБ «Галконтракт» надає можливість
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особам, які бажають взяти участь в торгах, зареєструватись для участі в торгах та отримати відповідну
технічну та консультаційну підтримку з питань проведення торгів.
8.3. ТБ «ТСБ «Галконтракт» забезпечує рівні умови участі всіх заявників в торгах та
дотримання конфіденційності інформації, що міститься в поданій заявці Покупця.
IX. ДОПУСК ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ
9.1. Для участі у біржових торгах Покупці проходять процедуру первинної акредитації на Біржі,
для чого подають 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 осіб-підприємців та
громадських формувань;
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, або
копію висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта
господарювання, виданого відповідним експертно-технічним центром Держпраці, або копію
іншого документу, який надає право на проведення робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) обладнання (механізмів, машин) підвищеної небезпеки у
деревообробній галуз, або копію дозволу на проведення лісосічних робіт та трелювання лісу;
- 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
(договору-доручення про надання брокерських послуг при бажанні діяти через брокера) (за
наявності).
Копії усіх документів повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою за
наявності.
Надходження зазначеного пакету документів є підставою для підписання з покупцем Договору
про участь біржових торгах та сплати останнім внеску за участь в торгах.
9.2 Після отримання статусу асоційованого члена біржі (проходження процедури первинної
акредитації) для участі в кожних окремих біржових торгах покупці подають на Біржу заявки
встановленої форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. В заявці, що надається Біржі
покупцем, зазначаються номери позицій відповідно бюлетеня, асортимент необробленої деревини та
об’єм необробленої деревини (кількість лотів по позиціям), на який покупець гарантує укладання
договорів купівлі-продажу з продавцями, якщо його буде визнано переможцем біржових торгів.
9.3. Прийом заявок Біржею на участь в біржових торгах починається з дня оприлюднення
офіційного повідомлення про їх проведення за адресами опублікованими на власній сторінці Біржі в
мережі Інтернет.
9.4. Заявка подається разом з наступними документами:
- документом (завіреною банком копією платіжного доручення), що підтверджує перерахування
гарантійного внеску;
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- документом (завіреною банком копією платіжного доручення), що підтверджує сплату внеску за
участь в торгах (членського внеску за набуття статусу тимчасового (на один торг) члена Біржі.;
- довіреністю на вчинення відповідних дій на ім’я уповноваженої особи, завірену підписами
керівника та печаткою особи за наявності та читабельна копія паспорту такої особи.
Покупець, який вже брав участь у біржових торгах, що проводилися Біржею, для підтвердження
статусу асоційованого члена біржі додає до даного переліку документів довідку про відсутність змін у
реквізитах та документах, які подавались ним для проходження акредитації на Біржі (та/або додає
документи, у яких відбулися зміни). Договір про участь біржових торгах укладається з Покупцем на
кожні окремі біржові торги.
9.5. Документи на участь в біржових торгах, зазначені в п.9.4. Порядку, подаються Покупцями
(Учасниками) у сканованому вигляді (сканкопії) засобами електронного зв’язку, шляхом скерування їх
на електрону адресу Біржі (info@tsbgalcontract.org.ua).
9.6 Рішенням Комітету з проведення біржових торгів необробленою деревиною можуть бути
встановлені додаткові вимоги до переліку документів, які подаються для участі у біржових торгах.
9.7. Учасник торгів - Продавець разом із заявкою для участі в торгах надає біржі :
- документ , що посвідчує особу;
- довіреність уповноваженої особи з повноваженнями на участь в торгах та на підписання
біржових свідоцтв та біржових контрактів (договорів купівлі-продажу необробленої деревини);
- копію договору з брокером щодо надання брокерських послуг.
9.8. Для участі у біржових торгах по заявленим лотам Покупець сплачує гарантійний внесок в
розмірі 5 % від суми стартових цін відповідних лотів.
Гарантійний внесок розраховується із вартості заявлених лотів, що містить податок на додану
вартість. У платіжному дорученні вказується, що сума гарантійного внеску не містить ПДВ.
Учасник торгів може придбати під час торгів лише ті лоти, на які подані заявки та за які
внесено гарантійний внесок.
9.9 Прийом заявок для участі в торгах завершується в 17.00 дня, який передує дню проведення
торгів.
9.10. Після реєстрації заявки, сплати реєстраційного (членського внеску) та підписання договору
на участь у біржових торгах, Покупець набуває статусу Учасника біржових торгів з продажу
необробленої деревини, а також тимчасового - на один торг – асоційованого члена ТБ «ТСБ
«Галконтракт». Такому учаснику видається реєстраційна картка учасника біржових торгів, яка містить
індивідуальний номер, присвоєний Учаснику біржових торгів під час проходження процедури
первинної акредитації на Біржі.
X. РЕЄСТРАЦIЯ УЧАСНИКIВ ТОРГIВ ТА ДОПУСК В ТОРГОВИЙ ЗАЛ.
10.1. Реєстрація учасників торгів починається за одну годину i закiнчується за 10 хвилин до їх
початку. Допуск в торговий зал, iдентифiкацiя та реєстрацiя учасникiв проводиться на пiдставi
реєстраційної картки учасника та документу, що посвідчує особу.
10.2. Учаснику бiржових торгiв – покупцю необробленої деревини може бути вiдмовлено в
реєстрацiї на данi торги у зв'язку із наступним:
10.2.1. Через вiдсутнiсть реєстраційної картки учасника торгів;
10.2.2. На пiдставi рiшення суду (третейського) суду або вмотивованого рішення Комітету про
позбавлення права участi в торгах;
10.2.3. Через неоплату членом бiржи штрафу, що був накладений біржею раніше, або
невиконання іншого рішення повноважного органу бiржи.
10.2.4. У зв’язку із надходженням на Біржу обґрунтованого подання Продавця необробленої
деревини стосовно порушення Учасником зобов’язань по виконанню біржових угод, укладених за
наслідками попередніх біржових торгів.
10.3. Реєстрація учасників торгів проводиться в спеціальному журналі та підтверджується їх
особистими підписами.
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10.4. Допуск в торговий зал запрошених осіб, відвідувачів та представників преси проводиться
за запрошеннями встановленої форми, або квитками вартістю 380 (Триста вісімдесят) гривень 00 коп..
10.5. Зареєстрований на торги Покупець має право відмовитись від участі в них з
поверненням суми гарантійного внеску, але не пізніше, ніж за 1 добу до дати проведення торгів.
XІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БIРЖОВИХ ТОРГIВ
З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ.
11.1. Торги проводить ліцитатор.
11.2. Торги починаються з оголошення ліцитатором правил проведення торгів та штрафних
санкцій до їх порушників.
11.3. По кожному винесеному на торги лоту ліцитатор оголошує позицію лота в бюлетені, назву
продавця, кількості лотів в позиції, назву товару, що входить в запропонований лот, його обсягу,
початкової ціни лоту та кроку торгу.
11.4. Якщо в ході торгу протягом триразового оголошення стартової ціни учасники не виявили
бажання придбати лот, ліцитатор знімає його з торгів.
За рішенням Продавця торги по даному лоту можуть бути в подальшому поновлені.
11.5. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати ціну лише на крок, визначений
Комітетом з проведення біржових торгів.
11.6. Кожен з покупців має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними
способами, тобто підняти картку з реєстраційним номером, що засвідчує прийняття ціни,
запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень
підняти картку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни лота, яка мусить бути більшою,
ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок торгу, але обов'язково кратною кроку (пропозиція
ціни з голосу).
11.7. Торги починаються з оголошення ліцитатором початкової ціни лота.
Якщо хоча б один з покупців сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот,
ліцитатор збільшує початкову ціну або ціну, запропоновану учасником торгів, на розмір кроку торгів, з
подальшим послідовним збільшенням ціни. Якщо пропозицій з купівлі за збільшеною ліцитатором
ціною не надходить, за згодою продавця лот може бути продано за стартовою ціною.
11.8. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за ціну, оголошену
ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього покупця і запропоновану цим покупцем ціну. Потім
ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем ціні, збільшеній на крок торгів.
11.9. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників торгів, більша за ціну, оголошену
ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду покупця
збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгу, називає номер цього покупця і запропоновану цим
покупцем ціну, кратну кроку торгів.
11.10. Мовчання покупця, що першим підняв картку з номером після оголошення ліцитатором
ціни, трактується як згода покупця на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає
номер покупця, що першим підняв картку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком торгу.
11.11. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька
покупців піднімають свої картки з номерами (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на
крок торгів, не оголошуючи номерів покупців до того моменту, поки будь-який з покупців не оголосить
свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з покупців підняв картку першим при черговому
збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
11.12. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька покупців
залишають свої картки піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати
покупцям оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з покупців своєї пропозиції назвати
номер покупця, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим покупцем, а потім
оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок торгів.
11.13. Торги по лоту закінчуються з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слова
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"Продано". Переможцем торгів визнається покупець, реєстраційний номер якого ліцитатор назвав
останнім, і який запропонував найвищу ціну за лот.
11.14. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає назву лота,
ціну продажу, реєстраційний номер переможця торгів й запрошує переможця для підписання біржового
свідоцтва, до якого заноситься інформація про назву лоту, продавця, характеристики лоту, початкова
ціна та результат торгів (остаточна ціна продажу, реквізити переможця). Біржове свідоцтво складається
у 3-х примірниках - один - для Переможця, другий - для Продавця, третій - для Біржі.
11.15. Учасник торгів, який відмовився від підписання біржового свідоцтва за результатами
торгів, позбавляється права на подальшу участь в торгах. Сума гарантійного внеску по цьому лоту
йому не повертається. За рішенням Продавця торги по даному лоту можуть бути в подальшому
поновлені.
11.16. На підставі Біржового свідоцтва, Продавець та Покупець (їх повноважні представники)
підписують біржову угоду, яка подається для реєстрації на Біржу не пізніше наступного дня з дати
проведення торгів
11.17. Сума гарантійного внеску учасників, які не придбали жодного лота, повертається таким
учасникам протягом 3-х банківських днів після закінчення торгів.
Особи, на яких накладено штраф у розмірі частини гарантійного внеску, отримують суму
гарантійного внеску з відрахованою сумою штрафу.
11.18. Сума гарантійного внеску у розмірі 5 відсотків стартової вартості куплених лотів
зараховується Продавцю в якості частини оплати за проданий Товар.
11.19. При поверненні гарантійних внесків заявникам кошти перераховуються на власний
поточний рахунок заявника, вказаного у заявці.
11.20. Вартість придбаної необробленої деревини оплачується Покупцем Продавцю у порядку,
передбаченому Біржовою угодою.
11.21. Для відшкодування витрат Біржі, пов'язаних з організацією та проведенням торгів,
встановлюється
винагорода - біржовий збір у розмірі 1 (одного) відсотка вартості придбаної на
торгах необробленої деревини, який сплачує Покупець протягом 3-х банківських днів після
проведення торгів. Якщо переможець торгів - покупець протягом трьох банківських днів після
проведення торгів не сплатив на користь Біржі вищезазначену винагороду, сума біржового збору може
бути утримана Біржею самостійно з суми сплаченого таким Покупцем гарантійного внеску без
отримання додаткового погодження переможця торгів – покупця. Залишок коштів гарантійного внеску
в такому випадку перераховується Продавцю в рахунок оплати товару.
11.22. За рішенням ліцитатора під час торгів по певному лоту в залі можуть бути присутні
учасники, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також запрошені організатором особи, які не є
учасниками торгів, при умові їх невтручання у хід торгу.
На торгах можуть бути присутні й інші особи, які придбали вхідні квитки і не приймають участі
у торгах по виставлених лотах. Вартість вхідного квитка визначається у розмірі 380 гривень з особи..
11.23. Після закінчення торгів по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву
тривалістю до 10 хвилин.
11.24. Всі суперечки з питань ведення торгу ліцитатор розв'язує безпосередньо в процесі торгів.
11.25. Під час проведення торгів (від моменту їх початку до завершення) по кожному окремому
лоту не допускається:
- ведення розмов учасниками торгів та запрошеними особами;
- втручання будь-яким способом в торги особам, які не заявлені в торгах по конкретному лоту;
- переміщення по залу торгів без дозволу ліцитатора;
- ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапис, фотографування процесу торгів;
- здійснення інших дій, що порушують порядок торгів.
11.26. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
• усно попередити учасника торгів чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше
одного разу за кожен вид порушень;
• вимагати від учасника торгів чи запрошеної особи покинути зал торгів за неодноразове
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порушення порядку торгів;
• припинити торги по конкретному лоту за порушення, несумісні з подальшим веденням торгів
по лоту.
11.27. Рішення про застосування санкцій до учасників торгів приймає Комітет з проведення
торгів, на підставі рішення якого Біржа має право:
• накласти на учасника торгів штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян - за грубі або неодноразове порушення порядку під час проведення торгів;
• накласти на учасників торгів штраф в розмірі гарантійного внеску по конкретному лоту за
відмову підписати біржове свідоцтво та біржовий контракт на протязі однієї доби, або відмову всіх
заявників по лоту від участі у торгах .
Санкції можуть застосовуватись окремо або в сукупності.
Сума штрафних санкцій у розмірі гарантійного внеску учасника при цьому спрямовується на
користь Продавця - 70 відсотків, та Біржі - 30 відсотків.
11.28. Бiржовий ліцитатор пiсля оголошення всiх позицiй бюлетня при необхiдностi може
зробити офiцiйнi повiдомлення бiржi, потiм закриває торги. Учасники бiржових торгiв, визнані
переможцями торгів по заявленим лотам, запрошуються до підписання біржових свідоцтв та для
оформлення бiржових угод.
11.29. За результатами торгів Біржа готує підсумковий протокол біржових торгів з продажу
необробленої деревини, надає його для затвердження Комітету з проведення біржових торгів та
оприлюднює його на офіційній сторінці Біржі в мережі Інтернет протягом 1-го робочого дня після
затвердження..
11.30. Пiд час проведення торгiв та перебування на бiржi, учасники торгiв та службовцi бiржi
зобов’язань дотримуватись правил поведiнки i дiлової етики, що прийняті бiржею. Ліцитатор, що
назначений вести торг, вiдповiдає за порядок пiд час торгiв в торговому залi. Вiн має право
звернутись з вимогою про застосування до порушникiв санкцій, визначених цими правилами.
XІI. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦIЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ УГОД.
12.1. Угода, укладена за наслідками біржових торгів, повинна бути зареєстрована на Біржі.
12.2. Покупці та Продавці зобов'язанi пiдписати угоду, а бiржа зареєструвати її, в терміни згідно
п.11.16. За реєстрацію Біржового контракту Покупець сплачує збір у розмірі 100 (Сто) гривень без ПДВ
за кожен окремий контракт. Несвоєчасне пiдписання угоди чи подання її на реєстрацію трактується
як вiдмова вiд оформлення угоди.
12.3. Біржовій угоді присвоюється реєстрацiйний номер, його форма та змiст затверджується
Біржовим комітетом ТБ «ТСБ «Галконтракт». Угода пiдписується Покупцем та Продавцем (їх
уповноваженими особами), уповноваженими особами бiржi та завiдчується печаткою бiржi.
Угода оформляється в трьох екземплярах: по одному для кожної iз сторiн угоди i один для архiвного
зберiгання на бiржi. За поданням сторiн бiржа може видавати завiренi копiї угоди.
12.4. Iнформацiя по оформлених біржових угодах вноситься в журнал реєстрацiї біржових угод.
XIІI. РОЗIРВАННЯ УГОД ТА ВИЗНАННЯ ЇХ НЕДIЙСНИМИ.
ВИЗНАННЯ ТОРГІВ, ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЬ.
13.1. Розірвання бiржових угод не допускається, крiм випадкiв, що передбаченi цими
Правилами та дiючим законодавством України.
13.2. Угода, що зареєстрована на бiржi, визнається розiрваною в таких випадках:
- за рішенням Комітету з проведення постійно діючих біржових торгів;
- за рішенням суду;
- за взаємною згодою сторін;
- у випадках, передбачених в самій угоді.
13.3. У випадку розiрвання угоди сторони зобов"язанi сповiстити про це бiржу не пiзнiше 10 днiв
з дня розiрвання угоди.
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13.4. Біржові торги з продажу необробленої деревини можуть бути визнаними такими, що не
відбулися, у разі:
- відсутності Покупців або ж наявності лише одного зареєстрованого Покупця;
- якщо порушений порядок проведення, передбачений цими Правилами;
- якщо є обґрунтовані підстави вважати, що серед учасників торгів існує змова щодо ціни
виставлених лотів, або ж стало відомо про змову між учасниками і особою, яка проводить торги.
13.5. Рішення про визнання біржових торгів такими, що не відбулися, приймає Комітет з
проведення постійно діючих біржових торгів на підставі подання ліцитатора або учасників торгів.
XIV. ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ЧЛЕНIВ БIРЖI ТА УЧАСНИКIВ ТОРГIВ.
14.1. Поведiнка членів біржі , службовцiв бiржi та інших осіб, присутніх на торгах, повинна
вiдповiдати гiдностi та нормам дiлової етики, якi необхiднi для пiдтримання доброї репутацiї бiржi.
Учасники торгiв повиннi бути вiдповiдно одягненi та носити пiд час торгiв одержаний вiд бiржi
iдентифiкатор. Присутнi в залi пiд час торгiв повиннi утримуватися вiд зайвого поспiху при
перемiщеннi, не повиннi ображати iнших та себе нi словесно, нi фiзично. Заборонено їсти i курити
в торговому залi бiржi. До порушникiв застосовуються санкцiї.
14.2. Бiржа здiйснює контроль за дiяльнiстю бiржових посередникiв, правомiрнiстю їх
операцiй та станом платоспроможностi, для чого затверджує змiст та перiодичнiсть подання бiржi
вiдповiдних звiтiв.
14.3. Члени бiржi зобов'язанi:
- додержуватись при укладеннi договорiв з клiєнтами типових форм, що виробленi бiржею;
- оперативно забезпечувати клiєнтiв iнформацiєю та вести вiд їх iменi розрахунки по угодах;
- уникати зiткнення власних iнтересiв з iнтересами клiєнта;
- виконувати доручення клiєнта найкращим чином;
- забезпечити у випадку наявностi у своєму розпорядженнi грошових коштiв чи власностi
клiєнта достатнiй їх захист, вiдокремлення їх вiд власного майна;
- оперативно i вiрно вести справи по претензiях клiєнта;
- мати достатнi фiнансовi ресурси для покриття зобов'язань своєї фiрми.
14.4. Члену бiржi забороняється:
а/ розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру в будь-який час,
б/ торгiвля проти чи на боцi iншого контрагента з урахуванням розпорядження
розголошеного i сповiщеного члену бiржi внаслiдок його близьких вiдносин з клiєнтом;
в/ торгiвля з самим собою;
г/ приховування,придержування членом бiржi вiд вiдкритого ринку будь-якого розпорядження (
доручення) на угоду, чи їх частини, для зручностi iншого члена;
д/ купiвля або продаж як засiб примирення, надання послуги, купiвля або продаж одночасно по
зазадалегiть узгодженiй цiнi;
е/ торгiвля брокером за власний рахунок по цiнi ринку або по запропонованiй клiєнтом
цiнi до виконання розпорядження клiєнта;
ж/ невиконання вимоги переконатися в точностi реєстрацiї службовцями бiржi цiни угоди;
з/ порушення черговостi виконання замовлень клiєнтiв, що мають рiвнi умови.
14.5. Член бiржi несе вiдповiдальнiсть, аж до позбавлення членства, за:
а/ неправдивi вiдомостi, що наданi при вступi в члени бiржi;
б/ ненадання облiкових книг чи звiтiв по укладених угодах за вимогою бiржi;
в/ неявку члена бiржi або брокера за викликом бiржi;
г/ встановлення несправедливих цiн та комiсiйних винагород.
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XV. РОЗГЛЯД СПОРIВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ IЗ БIРЖОВИХ ТОРГIВ.
15.1. Спори, що виникають в процесi організації та проведення біржових торгів, вирiшуються в
залежностi вiд компетенцiї – Президентом біржі, Біржовим комітетом, Комітетом з проведення
біржових торгів, загальними зборами та iншими органами бiржi.
XVI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ.
16.1. Посадовi особи бiржi несуть вiдповiдальнiсть за будь-яке порушення цих Правил у
порядку, що визначений положеннями про структурнi пiдроздiли бiржi та посадовими iнструкцiями.
16.2. До бiржових посередникiв можуть застосовуватись санкцiї при наступних порушеннях
Правил:
а/ надання документiв, що мiстять недостовiрну iнформацiю (бiржове шахрайство);
б/ неоплата оформленого бiржового контракту;
в/ перешкодження веденню торгiв;
г/ неявка на торги брокера, що подав заявку.
д/ здiйснення фiктивних угод чи видача розпоряджень (доручень) брокеру на купiвлю (продаж),
виконання яких не призводить до змiни володiння власностi.
Цей перелiк може бути змiнено, або доповнено рiшенням керiвних органiв бiржi.
16.3. До учасникiв торгiв можуть застосовуватись такi санкцiї:
а/ попередження про невiдповiдну поведiнку;
б/ видалення з залу торгiв з одночасним зняттям заявки з торгiв;
в/ позбавлення права участi в бiржових торгах протягом певного часу або постiйно
(дисквалiфiкацiя);
г/ вiдмова в реєстрацiї на даний бiржовий торг;
д/ штраф.
ж/ призупинення або позбавлення членства на бiржi.
16.4. За вимогою покараного йому повинна бути видана офiцiйна довiдка про застосування
санкцiй.
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