
ДОГОВІР  

про надання послуг з використання електронного майданчика 

 

м. Київ                                                                    «____»  ___________ 20__ року  

 

 

 Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (далі – Оператор), в особі 

Генерального директора Коваленка Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з 

однієї сторони, і 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, Замовник приватної 

форми власності (далі – Замовник), в особі_______________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________________________, з іншої сторони 

(далі – Сторони), уклали договір про надання послуг з використання електронного майданчика 

(далі – Договір) про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Електpонний майданчик Товарна біржа «Українська енергетична біржа (далі - 

Електpонний майданчик) - автоpизована інфоpмаційно-телекомунікаційна система, яка є 

частиною електpонної системи проекту ProZorro.Продажі та забезпечує pеєстpацію осіб, 

автоматичне pозміщення, отpимання і пеpедання інфоpмації та документів під час пpоведення 

електронних торгів, коpистування сеpвісами з автоматичним обміном інфоpмацією, доступ до 

якого здійснюється за допомогою веб-сайту, pозміщеного в меpежі Інтеpнет за адpесою: 

sale.ueex.com.ua. 

Електpонна торгова система ProZorro.Продажі (далі - ЕТС) - інфоpмаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, pозміщення, опpилюднення та 

обмін інфоpмацією і документами в електpонному вигляді, необхідної для проведення 

електронних торгів. ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права 

під час реєстрації всіма заінтересованими особами та рівний доступ до інформації всім особам; 

Замовники приватної форми власності – юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, 

у яких фізичні особи або юридичні особи приватної форми власності володіють часткою (акціями, 

паями) у розмірі 50 і більше відсотків у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання, що 

надають майно в оренду/здійснюють продаж майна (активів) або здійснюють передачу певного 

права, яким вона наділена, через ЕТС. 

Центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних 

та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Відповідно до цього Договору та Регламенту роботи ЕТС щодо проведення публічних 

торгів (аукціонів) з продажу (надання) в оренду майна (активів) (далі – Регламент ЕТС) Оператор 

бере на себе зобов’язання щодо забезпечення функціонування Електронного майданчика та надає 

доступ Замовнику до інформаційних та технологічних ресурсів Електронного майданчика для 

організації та проведення торгів в електронній формі (далі – Послуга), а Замовник зобов’язується 

використовувати Електронний майданчик відповідно до Регламенту ЕТС.  

2.2. Договір надає Замовнику право, але не зобов'язує його реалізовувати/надавати в оренду 

майно через систему ProZorro.Продажі. 

2.3. Порядок організації та проведення торгів в електронній формі, а також порядок взаємодії 

Замовника і Оператора встановлюється Регламентом ЕТС. 



2.4. Адміністратор може надавати додаткові платні сервісні, інформаційні або 

консультаційні послуги при використанні Електронного майданчика. 

2.5. Підписання цього Договору свідчить про згоду Замовника на здійснення обробки його 

персональних даних Оператором, наданих для реєстрації на Електронному торговому майданчику.  

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

 3.1. Оператор має право: 

 3.1.1. На свій розсуд робити зміни технічних характеристик та інтерфейсу електронного 

торгового майданчика, що не суперечить чинному законодавству України і не перешкоджають 

виконанню цього договору, з обов’язковим інформуванням Замовника про проведені зміни 

шляхом розміщення інформації на електронному торговому майданчику. 

 3.1.2. Давати рекомендації Замовнику з питань роботи на електронному торговому 

майданчику та проведення  торгових процедур в електронній формі. 

 3.1.3. Запитувати у Замовника необхідну інформацію для організації та проведення 

електронних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних; 

 3.1.4. Ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що 

виставляються для продажу/надання в оренду через ЕТС, а також одержувати інформацію та 

документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в 

оренду/передачі. 

 

 3.2. Оператор зобов'язаний: 

 3.2.1. Надавати послуги Оператора відповідно до умов цього Договору та Регламенту ЕТС; 

 3.2.2. Забезпечити безперебійне функціонування та доступ до Електронного майданчика, 

який відповідає вимогам, встановленим Регламентом ЕТС, а саме: є загальнодоступним, гарантує 

недискримінацію учасників, рівні права під час реєстрації та рівний доступ до інформації всім 

особам, обмін і збереження інформації та документів має відбуватись з гарантуванням 

непорушності даних про учасників і їхніх пропозицій під час проведення процедури 

реалізації/надання в оренду майна, та їх конфіденційність до моменту розкриття цінових 

пропозицій/закритих цінових пропозицій. 

3.2.3 Забезпечити можливість розміщення на Електронному майданчику документів, 

необхідних для участі у електронних торгах  в т. ч. необхідність оприлюднення яких передбачена 

Законодавством та Регламентом ЕТС, внесення змін до них та зберігання протягом строку, 

передбаченого законодавством. 

 3.2.4. Забезпечити можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету. 

 3.2.5. Забезпечити постійну синхронізацію з усіма учасниками електронної системи для 

надання актуальної інформації Замовнику та учасникам, за умови безперебійного функціонування 

центральної бази даних. Оператор не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, 

пов’язане із нерегулярною роботою центральної бази даних. 

 3.2.6. Забезпечити наявність загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують 

участі у електронних торгах. 

 3.2.7. Забезпечити функціонування системи електронного обміну документами з 

використанням методів ідентифікації, вимоги до яких визначаються Кабінетом Міністрів України. 

 

 3.2.8. Під час використання Електронного майданчика забезпечити введення/виведення 

даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі 

реального часу. 

 3.2.9. Забезпечити функціонування системи збереження даних, що здійснює зберігання 

протягом не менш як 3 років усіх документів, що надійшли від замовників, учасників, органу 

оскарження. 

 3.2.10. Забезпечити безперервність процесу електронних торгів. 

 3.2.11. Забезпечити впровадження організаційно-технічних заходів з метою запобігання 

несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації та/або до комерційної таємниці та 

унеможливлення їх розголошення. 



 3.2.12. Повідомляти Замовника про внесені зміни та доповнення до Регламенту ЕТС на 

електронну адресу, вказану Замовником при реєстрації. 

 

3.3. Замовник має право: 

 3.3.1. У повному обсязі реалізувати свої права організатора чи учасника торгових процедур 

в порядку і в строки передбачені Регламентом ЕТС.  

 3.3.2.Звертатися за консультаційною допомогою з питань роботи на електронному 

торговому майданчику за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаним на 

веб-сайті оператора, в робочі дні з 9:00 до 18:00.  

 3.3.3. Здійснювати обмін інформацією з використанням Електронного майданчика. 

 3.3.4. Отримати інформацію, необхідну для використання Електронного майданчика. 

 3.3.5. Надавати Оператору рекомендації з розширення функціоналу та підвищення якості 

роботи Електронного майданчика. 

 

 3.4. Замовник зобов'язаний 

 3.4.1. Ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі правил Регламенту ЕТС, а також 

документації електронного торгового майданчика для проведення торгових процедур в 

електронній формі. Зазначені документи розміщені у відкритому доступі на інтернет-сайті 

Оператора за sale.ueex.com.ua. 

 3.4.2. Забезпечити повноту і достовірність документів та відомостей відповідно до 

Регламенту ЕТС та законодавства України, які надаються Оператору для вчинення дій на 

електронному торговому майданчику. 

 3.4.3. Використовувати Електронний майданчик відповідно до регламенту його роботи. 

 3.4.4. З дати публікації оголошення в ЕТС, забезпечити можливість для потенційних 

покупців та організаторів електронних торгів ознайомлюватися  з фізичними властивостями та 

станом майна (активів), що виставляються на продаж/надається в оренду через ЕТС, 

ознайомлюватися з умовами, що стосується права, яке передається, а також надавати запитувану 

інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в 

оренду або передачі. 

 3.4.5. Розміщувати на Електронному майданчику достовірну і повну контактну інформацію, 

а у випадку зміни інформації повідомляти про це Оператора у письмовій формі протягом 3 

робочих днів. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України. 

 4.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникла 

внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у 

мережах живлення, перебої у роботі Центральної бази даних. 

 4.3. Оператор не несе відповідальність: 

 4.3.1. за дії переможця, обраного за допомогою ЕТС; 

 4.3.2. за достовірність поданої переможцем інформації;. 

 4.3.3. за якість товарів, послуг та робіт, що пропонує переможець; 

 4.3.4. за зміст інформації, наданої Замовником або отриманої з центральної бази даних; 

 4.3.5. за нецільове використання Замовником або учасниками Електронного майданчика 

або публікацію Замовником або учасниками в електронній системі торгів недостовірної або 

некоректної інформації. 

 

 

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором, якщо належне виконання зобов'язань виявилось неможливим 



внаслідок дії обставин непереборної сили. При цьому строк виконання зобов’язань за Договором 

може бути продовжений на строк дії обставин непереборної сили.  

5.2. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили, звільняється від 

відповідальності за порушення умов Договору виключно у випадку: 

5.2.1 якщо така Сторона повідомить іншу Сторону про початок дії обставин непереборної 

сили та неможливість належного виконання умов Договору через таку дію протягом 10 (десяти) 

календарних днів від дня, коли Сторона дізналася про вплив обставин непереборної сили на 

можливість належного виконання нею умов Договору; 

5.2.2. якщо дотримається обов’язку підтвердити факт дії обставин непереборної сили та 

строк їх дії довідкою (документом) Торгово-промислової палати України, або іншого 

компетентного органу, визначеного законом. 

5.2.3. Невиконання будь-якою Стороною зобов'язання, визначеного у п. 5.2.1. Договору, 

позбавляє таку Сторону її права посилатися на зазначені обставини непереборної сили, за 

виключенням випадку, якщо самі такі обставини перешкоджали відправленню повідомлення 

іншій Стороні, у такому випадку Сторона, що перебуває під впливом обставин непереборної сили 

має повідомити про такі обставини іншу Сторону так швидко, як це можливо. 

5.2.4 Після завершення дії обставин непереборної сили, Сторона зобов’язана повідомити 

іншу Сторону про припинення форс-мажорних обставин протягом 10 (десяти) календарних днів 

від дня припинення дії форс-мажорних обставин. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторони повинні застосувати всіх зусиль 

для зменшення впливу цих обставин. 

5.2.5. Якщо строк дії форс-мажорних обставин триває понад 60 (шістдесят) календарних 

днів, будь-яка з Сторін вправі відмовитись від Договору шляхом письмового повідомлення іншої 

Сторони. При цьому Сторони не несуть відповідальність за збитки, спричинені через таке 

припинення Договору (відмову від Договору). 

 

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.  

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 

 

 

    7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.  

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до настання однієї з 

обставин,  у пункті 7.3. цього Договору. 

7.2. З моменту укладання цього Договору всі попередні домовленості та укладені правочини 

між Сторонами, що стосуються виконання цього Договору, втрачають чинність.  

7.3. Договір припиняє свою дію у разі настання хоча б однієї з наступних обставин: 

7.3.1. на вимогу однієї із Сторін за умови попереднього (за 30 днів) письмового 

повідомлення про таке припинення; 

7.3.2. ліквідація однієї із Сторін та відсутність правонаступника (з моменту припинення); 

7.3.3. відключення Електронного майданчика від електронної торгової системи та/або 

Центральної бази даних. 

7.4. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться Сторонами в письмовій формі шляхом 

укладення додаткової угоди. 



7.5. Договір укладений українською мовою в 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну 

силу. 

 

8. ІНШІ УМОВИ  

     8.1. Сторони визнають, що інформація, якою вони будуть обмінюватись у процесі 

співробітництва в галузі реалізації/надання в оренду майна (активів) передачі права може бути 

конфіденційною інформацією, якій надається гриф «Конфіденційно» та/або комерційною 

таємницею, якій надається гриф «Комерційна таємниця» лише у випадку, коли Сторона, що 

розміщує інформацію, письмово повідомить про її конфіденційність та комерційну таємність. Не 

вважається конфіденційною інформацією або комерційною таємницею інформація, яка: 

8.1.1.вже є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони; 

8.1.2 була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала 

зобов’язань щодо захисту цієї конфіденційної інформації або комерційної таємниці щодо іншої 

Сторони; 

8.1.3. не позначена грифом «Комерційна таємниця» та/або «Конфіденційно», або якщо 

письмово не повідомлено про її конфіденційність; 

8.1.4. яка відповідно до законодавства не може буди віднесена до конфіденційної інформації 

та /або комерційної таємниці. 

 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

            Оператор 

Товарна біржа  

«Українська енергетична біржа» 

Код ЄДРПОУ: 37027819 

Юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 44 

Поштова адреса: 01001, Україна, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 44-а 

Банківські реквізити: р/р 26009053248001 в 

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 

ІПН 370278126594 

тел. + 38 (044) 337-77-65 

ел. пошта: etm@ueex.com.ua 

Замовник 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________                                                 

 

Генеральний директор 

 

_______________________ О. А. Коваленко  

        

         __________________   

 

_________________  __________________                                        

  (м.п.)     (м.п.) 


