
Інструкція покупця з 
використання електронної 

торгової системи  
Аграрної біржі 



1. Перейдіть за посиланням https:// ee.agrex.gov.ua  
та за допомогою ключа електронного підпису здійсніть вхід  

до електронної торгової системи Аграрної біржі 



Після входу до електронної системи, скористайтесь розділом 
«редагування профілю», заповніть відповідні дані та натисніть 
кнопку «Зберегти» 



Після збереження даних профілю, завантажте необхідні документи 
формату .doc, .pdf або .rar, натисніть «Зберегти», «Подати заяву на 

розгляд» та очікуйте рішення адміністратора щодо Вашої акредитації 



Після схвалення Вашого профілю адміністратором, здійсніть повтору процедуру входу до 
торгової системи та отримайте доступ до торгів/аукціонів.  
 
Вкладка «Торги» має наступні розділи: 
 
«Поточні» - відомості про торги/аукціони, що відбуваються у даний час та участь у яких 
можлива лише за попередньої реєстрації (подачі заявок). 
 
«Майбутні» - інформація про торги/аукціони, що відбудуться в майбутньому та триває 
прийом заявок на участь. 
 
«Завершені» - відомості про торги/аукціони, які відбулися, а також про результати участі. 
 



Для подачі заявки на торги, скористайтеся розділом «Торги» - «Майбутні», 
натисніть «Подати заявку», вкажіть необхідну кількість лотів та здійсніть 

підтвердження Вашого вибору 

Після підтвердження, Ваша заявка матиме наступний вигляд 

Увага! Кожен учасник має можливість відредагувати свою заявку до завершення 
періоду реєстрації заявок, натиснувши «Заявка на Х лотів», вказавши оновлений 

обсяг та повторно її акцептувавши  



Торгова сесія починається у визначену дату  та час (1).  

Якщо Ви бажаєте придбати лот, що перебуває на торгах/аукціонах  - натисніть кнопку «Ставка», 
використовуючи при цьому можливість зміни відповідної ціни. Якщо ціна лоту Вас не влаштовує - Ви 

маєте можливість подати власну «Пропозицію» (2). 

Інформація про перебіг торгів/аукціонів: вартість та ціна наступного лоту (3),   

поточні власні результати (4) Результати торгів/аукціонів по лотам (5) 
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Після отримання пропозиції, учасник має змогу: 

 
- переглядати кількість лотів та заявлену ціну; 

- видаляти. 
 

Під час торгів учасники отримують інформаційні повідомлення 



Після завершення торгів/аукціонів, учасник переходить до вкладки «Завершені», де 
має змогу ознайомитись з інформацією за придбаними лотами по заявці. Для 

отримання розширеної інформації по придбаних лотах та підписання документації, 
натисніть відповідну піктограму 

Розширена інформація по заявці, в якій відображається обсяг та ціна за 
придбаний лот, а також можливість завантажити та підписати документи 



Для покупця надана можливість попереднього перегляду, завантаження та підписання  
документів з використанням електронного підпису 

Про підписання документів свідчать 
відповідна піктограма 



Бажаємо успіхів! 


