ТОВАРНА БІРЖА

ДОГОВІР
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА
(ДОГОВІР-ОФЕРТА)
Цей Договір, в якому одна сторона Товарна біржа «ФІДДА» - оператор електронного майданчика
sale.fidda.com.ua (далі – Електронний майданчик) – в особі виконавчого директора Дмитрієва
Миколи Вахтанговича, який діє на підставі Статуту, іменована в подальшому «Оператор», з одного
боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншого
боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір про використання
електронного майданчика (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною
публічною пропозицією Оператора, укласти з будь-яким Користувачем Договір про використання
електронного майданчика.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувача на
укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Цей Договір є офертою та представлений у формі формуляру, який оприлюднений на офіційному
веб-сайті Оператора за посиланням https://sale.fidda.com.ua/documents/1 .
1.3. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.4. Користувач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному
обсязі шляхом акцептування, при цьому Користувач не може запропонувати свої умови до цього
Договору.
1.5. У випадку прийняття вказаних вище умов, Користувач засвідчує своє бажання укласти цей
Договір шляхом реєстрації на Електронному майданчику, з моменту проходження якої він
визначається як Користувач та після проведення ідентифікації вважається таким, що прийняв умови
Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.6. Укладення цього Договору надає Користувачу можливість, але не зобов’язує його приймати
участь у електронних торгах (аукціонах).
1.7. Укладення цього Договору також свідчить про абсолютну і повну згоду Користувача з вимогами,
що зазначені у нормативно-правових актах та Регламентах, що регулюють умови та порядок
проведення електронних аукціонів у відповідних напрямках, у тому числі:
- Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення
електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС);
- Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
- «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу» (Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами));
- Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо організації та проведення
аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство;
- «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про
банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2019р. №865;
- Кодексу з процедур банкрутства;
- «Порядку реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів»,
затвердженого Постановою КМУ від 21 червня 2017 р. № 688;
- Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 року №2768-ІІІ;
- Регламенту роботи електронної торгової системи ProZorro.Продажі щодо проведення електронних
торгів (аукціонів) щодо продажу послуг із використання вагонів власності АТ
«Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів;
- Постанови КМУ від 22 листопада 2017 р. № 1054 «Про затвердження Порядку розпорядження
майном акціонерного товариства “Українська залізниця»;
- Постанови КМУ від 17 жовтня 2018 р. № 848 «Про реалізацію експериментального проекту із
запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами
шляхом електронних торгів».
- Закону України «Про оренду комунального майна».
- Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ
від 03 червня.2020р. №483;

- Порядку відчуження об’єктів комунальної власності затвердженого Постановою КМУ від 6 червня
2007 р. № 803 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 884).
- Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах затвердженого Постановою КМУ від
4 грудня 2019 р. № 1050.
- Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з
продажу окремих партій необробленої деревини затвердженого Постановою КМУ від 4 грудня 2019
р. № 1178.
1.8. Якщо Користувач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а
також не вправі користуватися послугами за цим Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є надання Оператором послуг з використання електронного
майданчика Товарної біржі «ФІДДА» в ЕТС Прозорро.Продажі, який розміщений в мережі інтернет
за посиланням https://sale.fidda.com.ua, для участі в електронних аукціонах з:
- продажу підприємств, ділянок, споруд, пакетів акцій компаній, які належать державі -Фонду
державного майна України - чи місцевій владі (об’єктів малої приватизації);
- продажу активів державних та комунальних підприємств (майно);
- продажу майна боржників у справах про банкрутство;
- оренди майна підприємств різної форми власності (оренда майна);
- оренди державного та комунального (оренда державного майна);
- продажу прав на оренду земельних ділянок (оренда землі);
- продаж спеціальних дозволів на користування надрами;
- продажу прав на користування вантажними вагонами АТ «Укрзалізниця» (оренда);
- продажу і оренди активів АТ «Укрзалізниця»;
- продажу власного майна комерційними установами;
- продажу товарів, що не пройшли митний контроль.
2.2. Порядок організації та проведення торгів (аукціонів) вказаних в п. 2.1 Договору встановлюється
цим Договором та відповідними нормативно-правовими актами та Регламентами вказаними в п. 1.7
Договору.
3. УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИМ МАЙДАНЧИКОМ
3.1. Будь-яка особа приймає рішення про використання Електронного майданчика в якості
Користувача на власний розсуд та під свою відповідальність.
3.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім
Користувачам до інформації про проведення електронних торгів (аукціонів), у тому числі
можливість спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу,
інформацію про процедури торгів, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких
документів, які підлягають оприлюдненню, а також виконання інших функцій, передбачених
Регламентами.
3.3. З метою використання ЕТС через Електронний майданчик юридична/фізична особа має пройти
процедуру реєстрації та подальшої ідентифікації у якості Користувача, а також отримати відповідне
підтвердження від Оператора про завершення процедури.
3.4. Реєстрація відбувається за посиланням https://sale.fidda.com.ua і передбачає заповнення
відповідної форми, яка має містити наступну інформацію:
− для юридичної особи: повна назва організації; код ЄДРПОУ; місцезнаходження юридичної особи;
фактична адреса компанії; банківські реквізити; дані про представника організації, а саме
контактний телефон, адресу електронної поштової скриньки та ПІБ представника.
− для фізичної особи/фізичної особи-підприємця: місце реєстрації та фактичне місце проживання;
ПІБ; електронну адресу та номер телефону; паспортні дані та РНОКПП; банківські реквізити.
3.5. Юридичні та/або фізичні особи при проходженні реєстрації на Електронному майданчику мають
завантажити кольорові скан-копії документів, що підтверджують надану інформацію при заповненні
реєстраційної форми, а саме:
- для юридичних осіб: Витяг або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб–підприємців та громадських формувань; документ, що підтверджує повноваження
представника (наказ про призначення, довіреність тощо); довідка про відкриття банківського
рахунку.
- фізичних осіб-підприємців: РНОКПП; довідка про відкриття рахунку в банку; Витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань або
Свідоцтво про держреєстрацію.

- для фізичних осіб-резидентів: РНОКПП (за наявності), паспорт (з інформацією про місце
реєстрації).
3.6. Відповідальність за неповноту або недостовірність даних при реєстрації покладається на
Користувача.
3.7. Після заповнення реєстраційної форми та надання відповідних підтверджуючих документів
зазначених в п.3.5 цього Договору Користувач проходить ідентифікацію. Оператор Електронного
майданчика здійснює перевірку відповідності ідентифікаційної інформації, наданою особою, що
реєструється на майданчику. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі
у доступі до користування майданчиком та участі в електронному аукціоні.
3.8. Після успішного проходження процедури ідентифікації особи Користувач отримує відповідне
підтвердження від Оператора Електронного майданчика на свою електронну адресу, зазначену в
реєстраційній формі.
3.8. Користувач зобов’язаний забезпечити збереження авторизаційних даних, свого імені (логіну) та
пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі. При виникненні підозр про їх
несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомити про це Оператора
Електронного майданчика електронною поштою.
3.9. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику та проходження процедури ідентифікації
є повним та безумовним погодженням Користувача з умовами укладення цього Договору. Усі дії,
учинені ідентифікованим користувачем, визнаються діями такого Користувача і накладають на
нього відповідні права та обов’язки.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Користувач має право:
4.1.1. використовувати Електронний майданчик з метою реєстрації, перегляду оголошень, подання
заяв на участь/цінових пропозицій/закритих цінових пропозицій в електронних торгах, участі в
аукціоні, а також з іншою метою в порядку та на умовах цього Договору та Регламенту ЕТС;
4.1.2. одержувати роз’яснення Оператора щодо підстав відмови у реєстрації/ідентифікації на
електронному майданчику;
4.1.3. звертатися до Оператора в разі необхідності отримання консультаційної та технічної
підтримки;
4.1.4. направляти Оператору свої пропозиції щодо покращення технологічних характеристик та
якості обслуговування Електронного майданчика ТБ «ФІДДА»;
4.1.5. вимагати дотримання Оператором положень цього Договору та регламенту.
4.2. Користувач та учасник зобов’язуються:
4.2.1. ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі норм і правил відповідного законодавства
України, вимог Регламенту ЕТС, а також документації Електронного майданчика для участі в
електронних торгах (аукціонах);
4.2.2. забезпечити збереження та нерозголошення своїх авторизаційних даних, імені (логіну) та
пароля для роботи з Електронним майданчиком, ЕТС та участі в електронних аукціонах;
4.2.3. забезпечити повноту та достовірність даних, наданих Оператору для проходження реєстрації
на Електронному майданчику, а також поданні заявок для участі в електронних аукціонах;
4.2.4 забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити
втручання в роботу системи сторонніх осіб;
4.2.5. надавати на вимогу Оператора паперові копії підтверджувальних документів у випадках,
передбачених цим Договором та/або Регламентом ЕТС та/або іншими нормативно-правовими
актами відповідно до чинного законодавства України;
4.2.6. надати під час реєстрації учасником для участі у електронному аукціоні за відповідним лотом
запевнення щодо відповідності учасника спеціальним вимогам, якщо такі вимоги визначені
організатором за відповідним лотом;
4.2.6. у разі визнання Користувача переможцем аукціону вчасно та в повній мірі здійснювати заходи
з метою укладення договору за результатами проведення електронних торгів, передбачені
регламентом та/або іншими нормативно-правовими актами відповідно до чинного законодавства
України;
4.2.7. своєчасно реагувати на повідомлення Організатора про внесення змін до оголошення та
підтверджувати або анулювати свою закриту пропозицію у випадку внесення таких змін;
4.2.8. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату наданих Оператором послуг;
4.2.9. своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в
ЕТС.
4.2.10. нести відповідальність за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання
імені та пароля користувача або учасника третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що

здійснені з використанням таких даних. При виникненні підозри про їх несанкціоноване
використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора;
4.2.11. нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення
некоректної інформації, в т.ч., що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що
спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки;
4.2.12. забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та
унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця
користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть
перешкоджати функціонуванню ЕТС;
4.2.13. нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, що спричинило собою порушення
прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі;
4.2.14. приймати на себе всі ризики, пов’язані з надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет
(розрив зв’язку) і пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних), які
використовуються такими користувачами або учасниками.
4.3. Оператор має право:
4.3.1. перевіряти достовірність інформації та документів, що надаються Користувачем;
4.3.2. обмежувати, зупиняти або відмовляти в доступі Користувачу до послуг Електронного
майданчика в разі невідповідності вимогам та/або критеріям, визначеним Регламентом ЕТС,
порушення положень Регламенту ЕТС, а також під час виникнення інших обставин, що
перешкоджають функціонуванню електронного майданчика, до повного врегулювання ситуації, що
спричинила обмеження або зупинення доступу;
4.3.3. надавати за згоди Користувача додаткові послуги, у тому числі на платній основі;
4.3.4. встановлювати та змінювати перелік і вартість Послуг, які наведені у Тарифах, повідомивши
про це Користувача на веб-сайті Оператора;
4.3.5. вносити зміни та доповнення в цей Договір в односторонньому порядку;
4.3.6. здійснювати модернізацію, удосконалення електронного майданчика, а також без
попередження змінювати або додавати системну інформацію;
4.3.7. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку систематичного порушення
Користувачем умов цього Договору та/або Регламенту ЕТС;
4.3.8. здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України та Регламенту ЕТС.
4.4. Оператор зобов’язується:
4.4.1. забезпечити технічну можливість та рівний доступ усім користувачам Електронного
майданчика, в тому числі, до інформації про проведення електронних аукціонів, можливості
спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу та наданні інших послуг
в порядку та на умовах, визначених цим Договором та регламентом, з урахуванням положень
законодавства України;
4.4.2. забезпечувати належне функціонування Електронного майданчика та його відповідність
технічним та іншим вимогам, установленим Адміністратором ЕТС;
4.4.3. передати Користувачу (учаснику) унікальне гіперпосилання для участі у електронному
аукціоні;
4.4.4. своєчасно повідомляти Користувача та/або учасника аукціону про зміни, що можуть суттєво
вплинути на права та обов’язки Користувача та/або учасника;
4.4.5. здійснювати консультаційну підтримку користувачів та учасників щодо участі в електронних
торгах (аукціонах) та з питань, пов’язаних з функціонуванням Електронного майданчика та ЕТС;
4.4.6. забезпечити надійний рівень інформаційної безпеки Електронного майданчика, у тому числі,
шляхом застосування засобів антивірусного та криптографічного захисту;
4.4.7. забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації Замовника за винятком випадків,
встановлених законодавством України.
4.5. Оператор не несе відповідальність:
4.5.1. за будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач з причин відсутності у нього відповідного
програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи з Електронним майданчиком та ЕТС;
4.5.2. за будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач у зв’язку з неналежним виконанням
Користувачем (учасником) вимог та процедур визначених у цьому Договорі, Регламенті ЕТС та
інших нормативно-правових актах, що регулюють процедуру проведення електронних аукціонів;
4.5.3. за неналежне зберігання та передачу Користувачем своїх авторизаційних даних третім особам;
4.5.4. дії, вчинені на Електронному майданчику від імені Користувача третіми особами, що призвели
до негативних наслідків щодо ділової репутації Користувача;
4.5.5. за укладення договору між організатором та переможцем аукціону та за взаємне виконання
сторонами умов такого договору.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
5.1. Реєстрація на Електронному майданчику sale.fidda.com.ua здійснюється на безоплатній основі.
5.2. Загальна вартість Послуг за Договором визначається як сума вартості всіх наданих Оператором
послуг.
5.3. Порядок оплати та загальна вартість Послуг (плата за участь, винагорода Оператора) по
проведенню електронних аукціонів регламентуються відповідними нормативно-правовими актами.
5.4. Вартість послуг (розмір грошової винагороди Оператора) зазначена у Тарифах розміщених за
посиланням https://fidda.com.ua та https://sale.fidda.com.ua/documents/1, та становить:
1) аукціон з продажу майна боржників у справах про банкрутство (винагорода оператора
сплачується переможцем аукціону шляхом вирахування з гарантійного внеску):
Реєстраційний внесок
Ціна продажу лота
Розмір винагороди
(плата за участь)
оператора
Понад 5 000 розмірів прожиткового мінімуму,
2% ціни продажу
встановленого для працездатних осіб
лота
Від 500 до 5 000 розмірів прожиткового
3% ціни продажу
мінімуму, встановленого для працездатних осіб лота
Від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму,
4% ціни продажу
Безкоштовно
встановленого для працездатних осіб
лота
Від 2 до 50 розмірів прожиткового мінімуму,
4,5% ціни продажу
встановленого для працездатних осіб
лота
До 2 розмірів прожиткового мінімуму,
5% ціни продажу
встановленого для працездатних осіб
лота
2) продаж майна державної та комунальної форм власності (за участь у електронному аукціоні
по його завершенню оператором стягується реєстраційний внесок, що був сплачений учасниками
при поданні заяви про участь в електронному аукціоні):
Стартова ціна лоту
Розмір
Ціна продажу лота
Винагорода
(грн.)
реєстраційного
(грн.)
оператора
внеску (грн.)
17,00
0,00 – 4 000 000,00
5%
ціни
продажу
0,00 - 20 000,00
майна
119,00
20 000,01 - 50 000,00
340,00
4 000 000,01 - 64 000 3%
ціни
продажу
50 000,01 - 200 000,00
000,00
майна
510,00
200 000,01 - 1 000 000,00
1700,00
понад 64 000 000,00
1,5% ціни продажу
понад 1 000 000,01
майна
3) продаж об'єктів малої приватизації (переможець електронного аукціону вносить на банківський
рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний
внески, плату за участь в електронному аукціоні (винагороду) до моменту укладення договору
купівлі-продажу об’єкта приватизації. Винагорода оператора визначається у відсотках відповідно до
ціни продажу об'єкта приватизації.):
Реєстраційний внесок
Ціна продажу лота (грн.)
Розмір винагороди оператора
(грн.)
до 4 000 000,00
4% від ціни продажу майна
0,2 мінімальної
заробітної плати станом 4000 000,01 - 64000 000,00
2,5% від ціни продажу майна
на 1 січня поточного
понад 64 000 000,00
1% від ціни продажу майна
року
4) оренда майна:
Стартова (початкова)
Реєстраційни Ціна продажу
Розмір винагороди оператора
ціна лота (грн.)
й внесок
лота (грн.)
(грн.)
17,00
без обмежень
5 % від річної орендної плати за
0,00 - 20 000,00
результатами
електронного
119,00
20 000,01 - 50 000,00
аукціону. У випадку якщо термін дії
340,00
50 000,01 - 200 000,00
договору складає менше 12 місяців,
200 000,01 - 1 000 000,00 510,00
плата
за
участь
1700,00
понад 1 000 000,00
(винагорода) оператора становить 5
% від фактичної ціни договору
(встановленої
за
результатами
аукціону) за повний строк/термін дії
такого договору.

5) оренда та продаж майна "Укрзалізниця"
Реєстраційний внесок
Ціна
Розмір винагороди оператора
(грн.)
продажу
лоту (грн.)
Без обмежень 1 % від ціни продажу майна АТ "Укрзалізниця" або
17,00
річної орендної плати, встановленої за результатами
електронного аукціону
6) оренда вагонів:
Реєстраційний внесок
Ціна продажу лоту (грн.)
Розмір винагороди оператора
(грн.)
Без обмежень
5%
від
ціни
реалізації,
17,00
помноженої̈ на кількість вагонів
7) комерційні аукціони:
Стартова ціна лоту (грн.) Розмір
Ціна продажу лота
Винагорода оператора
реєстраційного (грн.)
внеску (грн.)
17,00
0,00 - 4 000 000,00
5,0% ціни продажу
0,00 - 20 000,00
майна
119,00
20 000,01 - 50 000,00
340,00
4 000 000,01 –
3% ціни продажу майна
50 000,01 - 200 000,00
64 000 000,00
510,00
200 000,01 - 1 000 000,00
1700,00
понад 64 000 000,00
1,5% ціни продажу
понад 1 000 000,00
майна
8) розмір грошової винагороди Оператора за придбаний спеціальний дозвіл на користування
надрами, зазначається у відсотковому відношенні до ціни продажу, яка зазначена в Протоколі
аукціону:
- 1 відсоток ціни реалізації лоту у разі, коли вона є меншою, ніж 15 000 000 грн.;
- 0,5 відсотка ціни реалізації лота у разі, коли вона становить 15 000 000 грн. або більше.
9) реалізація товарів на митних аукціонах та редукціонах (винагорода оператора електронного
майданчика сплачується переможцем аукціону додатково до суми коштів, запропонованої ним за
кожний придбаний лот:
Розмір реєстраційного
Ціна продажу лота (грн.)
Винагорода оператора
внеску (грн.)
170,00
Без обмежень
5,0% ціни продажу лота
10) оренда державного та комунального майна (оператор електронного майданчика, через який
переможець аукціону набув право на участь, не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення
договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі ,вираховує із суми гарантійного
внеску плату за участь в аукціоні (винагороду)):
Розмір
Ціна продажу лота Винагорода оператора
реєстраційного
(грн.)
внеску (грн.)
0,1
мінімальної Без обмежень
Для потенційного орендаря: 5,0% від річної
заробітної
плати,
орендної плати за результатами електронного
діючої станом на 1
аукціону. У випадку, якщо термін дії договору
січня поточного року
складає менше 12 місяців, плата за участь
(винагорода) оператора становить 5,0% від
фактичної ціни договору (встановленої за
результатами аукціону) за повний строк/термін
дії такого договору.
Для чинного орендаря: 3,0% від річної орендної
плати за результатами електронного аукціону. У
випадку, якщо термін дії договору складає менше
12 місяців, плата за участь (винагорода)
оператора становить 3,0% від фактичної ціни
договору
(встановленої
за
результатами
аукціону) за повний строк/термін дії такого
договору.
11) аукціони з продажу майна АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:
Стартова ціна лоту (грн.) Розмір
Ціна продажу лота
Винагорода оператора
реєстраційного (грн.)

0,00 - 20 000,00
20 000,01 - 50 000,00
50 000,01 - 200 000,00
200 000,01 - 1 000 000,00
понад 1 000 000,00

внеску (грн.)
17,00
119,00
340,00
510,00
1700,00

0,00 - 4 000 000,00
4 000 000,01 –
64 000 000,00
понад 64 000 000,00

4,5% ціни продажу
майна
3% ціни продажу майна
1,5% ціни продажу
майна

12) аукціони з продажу необробленої деревини
Розмір реєстраційного
Ціна продажу лота (грн.)
Винагорода оператора
внеску (грн.)
Відсутній
Без обмежень
1,5% ціни продажу лота
5.5. Усі розрахунки здійснюються Сторонами у безготівковій формі. Учасник самостійно отримує
рахунок для сплати в Особистому кабінеті, сформований Електронним майданчиком за запитом
Користувача.
5.6. Валютою Договору є гривня.
5.7. Надання доступу Користувачу до участі в конкретних електронних аукціонах здійснюється на
умовах 100% (стовідсоткової) оплати гарантійного та реєстраційного (за наявності) внесків, яка
вноситься Користувачем до закінчення оголошеного в ЕТС строку прийняття пропозицій від
Учасників за автоматично сформованим в ЕТС рахунком. Розмір внесків зазначається в описі та
документації аукціону.
5.8. Гарантійний та реєстраційний внески можуть вважатися сплаченим із моменту їх зарахування
на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення
строку подання цінових пропозицій на участь у конкретних електронних торгах.
5.9. Повернення в ЕТС сплачених гарантійних внесків учасникам, а також розподіл винагороди
Оператора/Операторів здійснюється відповідно до умов нормативно-правових актів та Регламентів,
зазначених у п.1.7 цього Договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором,
Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України з урахуванням умов цього
Договору.
6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань згідно з цим Договором,
якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, у разі якщо вона доведе, що вжила
всіх залежних від неї заходів з метою належного виконання зобов’язання.
6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх
зобов’язань щодо цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
6.4. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за дії Замовника електронних торгів, у
тому числі пов’язані з підготовкою активу до продажу (здійснення оцінки, отримання необхідних
дозволів, погоджень тощо).
6.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні
обставини, такі як: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безлади, заколоти, війни, або дії
органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих
на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих
на себе зобов’язань за Договором.
7.2. Сторона, що зазнала дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), має протягом 3
(трьох) календарних днів повідомити про це інші Сторони.
7.3. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього
Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору
або пов’язані з ним, Сторони будуть застосовувати всі можливі заходи для їх вирішення шляхом
переговорів.
8.2. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі суперечки і розбіжності, які виникають
при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами (акцепту його публічної оферти)
і діє до повного виконання обов’язків Сторонами.
10. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
1. У разі реєстрації Користувача, останній надає Оператору Електронного майданчика згоду на
зберігання, використання, обробку та поширення персональних даних Користувача, згідно чинного
законодавства України та відповідно до умов Політики конфіденційності.
2. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будьяку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
відновлення, використання та поширення персональних даних, у тому
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
3. Згода Користувача на обробку персональних даних надається без обмеження терміну зберігання
та обробки персональних даних.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Жодна з Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні
без письмової згоди другої Сторони.
11.2. Сторони погоджуються, що вирішення будь-яких питань стосовно роботи Користувача з
Електронним майданчиком та надання Послуг Оператором в цілому та/або виконання Сторонами
своїх зобов’язань за Договором може бути здійснено шляхом електронного листування через
електронну адресу Сторін або інтерфейс програмного забезпечення та особистий кабінет.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
ТОВАРНА БІРЖА «ФІДДА»
Код ЄДРПОУ 35153440
Місцезнаходження: 02091, м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, б. 56
Банківський рахунок (IBAN): UA573052990000026009006218221
Найменування банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Телефон: 080 033 07 23; 38 (067) 766 29 09
e-mail: welcome@fidda.com.ua
Beб-caйт: www.fidda.com.ua
Електронний майданчик: www.sale.fidda.com.ua

