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Особи, які бажають отримати статут тимчасового (асоційованого) члена Біржі з метою
прийняття участі в аукціонних торгах з продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна, повинні
подати ТБ «ТСБ «Галконтракт» оригінали або належним чином засвідчені копії наступних
документів:
Для юридичних осіб
1) лист з проханням про надання статусу
асоційованого члена;
2) анкету учасника товарної біржі за формою,
розробленою біржею;
3) заяву-згоду на оброблення персональних даних
за зразком, розробленим біржею;
4) витяг з Єдиного державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, сформований не пізніше
як за 3 дні до дати подання документів
5) копію статуту завіреного власною печаткою
або довідку про провадження діяльності на
підставі модельного статуту;
6)
копію
документа,
що
підтверджує
повноваження керівника юридичної особи;

7) 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;
8) 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).
9) довідка з банку про наявність та реквізити
рахунку.

Для фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності:
1) лист з проханням про надання статусу
асоційованого члена;
2) анкету учасника товарної біржі за формою,
розробленою біржею;
3) заяву-згоду на оброблення персональних
даних за зразком, розробленим біржею;
4) витяг з Єдиного державного
реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, сформований не
пізніше як за 3 дні до дати подання документів
5) копію паспорта та довідки про присвоєння
реєстраційного номеру облікової картки
платника податків при відсутності відповідної
відмітки в паспорті;
6) 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;
7) 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).
8) довідка з банку про наявність та реквізити
рахунку.

