Інструкція користувача
електронної торгової системи Аграрної біржі
І. Реєстрація користувача
1. З метою участі у електронних аукціонах Вам необхідно пройти реєстрацію у електронній торговій системі. Для
цього перейдіть за посиланням https://wood.agrex.gov.ua на натисніть кнопку «Створити аккаунт».

2. У вікні, що відкрилося заповніть запропоновані поля, зокрема, оберіть статус «Покупця» - якщо Ви маєте намір
придбати ресурс, після чого натисніть кнопку «Зареєструватися».

3. Після виконання вище описаних дій перевірте Вашу електронну пошту та підтвердіть Ваш аккаунт, натиснувши
кнопку «Підтвердити».

4. Після активації аккаунту Вас буде перенаправлено на сторінку входу в електронну торгову систему, де у
відповідному полі зазначте зареєстрований Вами логін та пароль, та натисніть кнопку «Увійти».

5. З метою отримання можливості приймати участь в аукціонах Вам необхідно пройти процедуру акредитації, для
чого оберіть меню «Профіль користувача» - «Редагування профілю» та заповніть у відповідності до
запропонованих полів інформацію про учасника, після чого натисніть кнопку «Зберегти».

6. Надалі завантажте документи учасника, зокрема договір оферти організатора, після чого натисніть кнопку
«Зберегти». Якщо документи завантажені у повному обсязі, натисність кнопку «Подати заяву на розгляд» та
очікуйте на рішення організатора щодо Вашої акредитації.

ІІ. Подача заявок
7. Якщо Ваша заява та подані документи відповідають встановленим організатором вимогам - Вас буде
акредитовано у електронній торговій системі та Ви отримаєте розширені можливості з її використання. На вкладці
«Головна» обліковується інформація про стан Вашого особистого субрахунку (кошти учасника, які сплачено на
рахунок організатора). «Всього» - кількість коштів, які перебувають на субрахунку учасника; «Вільні» - кошти, які не
обтяжені та можуть бути повернуті учаснику, або використані з метою участі у наступних аукціонах; «Під
забезпеченням» - кошти, що заблоковані під заявками учасника, що подані з метою участі в аукціонах; «Під
контрактом» - кошти, що заблоковані під лотами учасника, за якими його було визначено переможцем, та можуть
бути перераховані продавцю в рахунок оплати товару (якщо інше не визначено організатором).

8. З метою перегляду актуальних аукціонів перейдіть у меню «Аукціони» - вкладка «Поточні». Якщо ви бажаєте
переглянути список лотів та подати заявку – оберіть «Додати заявку».

9. У даному вікні Ви маєте можливість переглянути лоти та обрати ті, що Вас цікавлять (кнопка «ON» - обраний лот
буде додано до Вашої заявки та щодо нього Ви матимете змогу робити ставку; кнопка «OFF» - лот, який до заявки
не додано). Вам надано можливість через меню «Пошук» віднайти необхідні лоти.
Зверніть увагу! З метою більш зручного перегляду лотів загальний бюлетень аукціону може бути поділений
на сторінки (наприклад, по 200 лотів на сторінку). Ви маєте можливість переглядати лоти на будь-якій сторінці та
обирати ті, що Вас цікавлять без ризику втрати даних про додані до заявки. Однак! Можливість редагувати лоти
наявна лише до натискання кнопки «Подати заявку».
Крім того, поточна інформація про вартість обраних Вами лотів та розмір гарантійного і реєстраційного
внеску доступна у верхній консолі торгової системи (актуальні цифри - після перезавантаження сторінки). Сплатіть
відповідні кошти з метою допуску Вашої заявки до аукціону.

10. Переглянути подану заявку можливо у меню «Поточні» - «Заявки».

11. Під час статусу «Обробка заявок» Ваша заявка перевіряється організатором та допускається до аукціону або
відхиляється - у разі її невідповідності встановленим організатором вимогам.

III. Аукціон
12. Аукціон розпочнеться у встановлений організатором час та буде доступним для перегляду та участі у меню
«Поточні» зі статусом «Онлайн - аукціон», для чого необхідно настиснути кнопку «Аукціон».

13. З метою більш зручного спостереження за ходом аукціону Ви маєте можливість увімкнути широкоформатний
режим, натиснувши відповідну кнопку у верхньому лівому куті.
Зверніть увагу! Аукціон проходить у два етапи: 1 етап – період «Ставок» (учасники протягом відведеного
часу мають можливість підвищувати ціну на розмір кроку), 2 етап – період «Своїх пропозицій» (учасник має
можливість надати приховану пропозицію ціни лоту). Найвища ціна (і перша – якщо пропозицій більше однієї)
визначається переможною. Ваша ставка ідентифікується по Вашому номеру.

14. Ваша ставка, якщо вона має найкращу ціну - ідентифікується також по кольору. Кількість лотів, які Ви можете
переглядати одночасно визначаються шляхом сортування. Під час аукціону не забувайте про сторінки таблиці.

15. Власна пропозиція подається шляхом заповнення відповідного поля поруч і кнопкою «Власна».

16. Після натиснення кнопки «Власна» можливість подавати приховану пропозицію буде закрито. З метою зміни
власної пропозиції перезавантажте сторінку і надайте іншу пропозицію. Пропозиція, що є меншою за попередню –
електронною системою до уваги береться.

17. Лоти, по яких Вас визнано переможцем буде відображено іншим кольором. Не забувайте продовжувати участь
у аукціонах за аналогічним принципом по інших лотах.

IV.Результати
18. Відомості про завершені аукціони можна переглянути в меню «Аукціони» - «Завершені» - «Результати»

19. Придбані лоти - вкладка «Куплено», не придбані – «Не куплено».

20. Документи аукціону - в меню «Аукціони» - «Завершені» - вкладка «Документи» - кнопка «Документы»

21. Документи доступні для завантаження

Додаткову інформацію з питань проведення аукціону можна отримати за адресою:
04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, або за телефонами:
Питання участі в аукціоні – відділ торгів (044) 468-69-27, (044) 468-64-54, (044) 468-31-52
Технічні питання електронного аукціону – (044) 227-50-53, (067) 403-96-45.
Фінансові питання – відділ фінансів (044) 468-69-68, 468-42-66.
Приймальня – (044) 468-10-29
e-mail: wood@agrex.gov.ua,
office@agrex.gov.ua.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

