
Інструкція продавця 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 чи прийому заявок на участь 
 
«Завершені» - відомості про торги/аукціони, які відбулися, а також результати 
участі 
 



Для створення заявки вам необхідно перейти в розділ Поточні та 
натиснути кнопку + 



Вкажіть всі параметри власної заявки та натисніть відповідну 
кнопку «Виставити на торги» 



Під час торгової сесії в наявності наступний функціонал для продавця: 
1. Інтерактивний чат, для спілкування між учасниками 
2. Коротка інформація, про кількість лотів на дану заявку 
3. Інформація про кожну пропозицію надану покупцем, з вказаною ціною та    
     кількістю лотів 
4. Поточна інформація про кількість лотів у черзі, з зазначенням ціни та вартості лоту 
5. Перелік проданих лотів з вказівкою часу та типу придбання (ставка чи пропозиція) 
6. Можливість змінювати ціну лоту 
7. Можливість редагування заявки (зміна кількості лотів) та завершення торгів/аукціонів 
завчасно 
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Після завершення торгів/аукціонів перейдіть до вкладки «Завершені» для перегляду 
інформації що до результатів 
 
Для розширеної інформації та доступу до документації, стосовно кожного лоту, 
натисніть відповідну піктограму 
 



В даному вікні присутня розширена інформація по заявці, в якій 
відображається обсяг та ціна за придбаний лот, а також можливість 
завантажити та підписати документи 
 
 
З допоміжної документації присутні: звіт про результати, бюлетень цін, 
реєстр правочинів, реєстр свідоцтв, розрахунок коштів 



Бажаємо успіхів!


