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1. Вимоги торгової системи ets.ueex.com.ua до апаратного та програмного 

забезпечення. 

Для коректної роботи з системою на персональному комп’ютері користувача 

повинні бути встановлені наступні компоненти: 

 

1. Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11, Linux чи Mac OS; 

2. Браузер Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari; 

3. Microsoft Office 2007 або вище; 

4. Антивірусне програмне забезпечення. 

 

Вимоги до каналу Інтернет: рекомендована швидкість каналу Інтернет повинна 

бути від 5 Мбіт/с і вище. 

 

УВАГА! Використання інших операційних систем чи модифікованих версій 

вказаних вище операційних систем, а також не вказаних у переліку браузерів 

може призвести до некоректної роботи торгової системи. Також впевніться, 

будь ласка, що у налаштуваннях Вашого браузера не блокуються спливаючі 

вікна та не встановлені плагіни для їх блокування. Блокування спливаючих 

вікон може спричинити помилки при поданні пропозиції на участь в аукціоні. 

 

 

 

 

https://ets.ueex.com.ua/
https://ets.ueex.com.ua/


2. Авторизація учасника в системі електронних торгів ets.ueex.com.ua 

Для авторизації у системі електронних торгів Вам необхідно перейти за 

посиланням ets.ueex.com.ua (1) та натиснути на кнопку «УВІЙТИ» у правому 

верхньому куті робочої області (2). 

  

 

Після цього у Вашому браузері відкриється сторінка з формою авторизації з 

наступними полями: 

Пошта (3) та пароль (4). У даній формі необхідно вказати отримані Вами у 

листі логін (є електронною адресою, вказаною Вами у даних брокера під час 

проходження акредитації) та пароль від торгової системи. Якщо Ваша компанія 

має більше одного брокера, то для кожного з них мають бути свої унікальні 

дані для входу в торгову систему.  

 



УВАГА! При вході в систему для кожного користувача формується 

унікальний токен, тому, при спробі увійти повторно в іншому браузері, чи 

з іншого пристрою, поточна сесія буде завершена! 

Якщо ви не пам’ятаєте пароль, то натисніть кнопку «Не пам’ятаєте свій 

пароль?» (6) на сторінці з формою авторизації і введіть електрону адресу, що є 

Вашим логіном для даного облікового запису (7) та натисніть кнопку 

«Відправити лист» (8). 

 

На вказану електронну адресу надійде посилання для відновлення паролю. 

Якщо Ви помилково натиснули на кнопку «Нагадати пароль», то на даній 

сторінці натисніть кнопку «Назад до логіну» (9), яка перенаправить вас назад на 

сторінку авторизації. 

Після входу в систему ви побачите вікно «Зчитування особистого ключа», для 

авторизації з КЕП оберіть тип носія особистого ключа (10), оберіть надавача 

електронних довірчих послуг з випадаючого списку або залиште «Визначити 

автоматично» (11). Натисніть на поле Особистий ключ та вкажіть шлях до 

Вашого файлу з електронним ключем (файл у форматі dat, pfx, pk8, zs2 або jks) 

(12). У вікні, що відкрилось вкажіть шлях до Вашого файлу електронного 

ключа та двічі натисніть лівою кнопкою миші по файлу для його 

завантаження(15). 



 

 

Далі уведіть пароль захисту ключа (13) та натисніть «Зчитати» (14) (кнопка 

стане активною після заповнення вищевказаних полів).  



Звірте отримані системою дані електронного ключа (16) і у випадку коректності 

даних натисніть «Далі» (18). Якщо дані не коректні – натисніть «Назад» (17) і 

переконайтесь, що Вами були введені коректні дані при створенні КЕП.  

 

УВАГА! При вході в систему для кожного користувача формується 

унікальний токен, тому, при спробі увійти повторно в іншому браузері, чи 

з іншого пристрою, поточна сесія буде завершена! 

 



3. Персональний кабінет учасника 

Після успішної авторизації Ви потрапите на стартову сторінку електронної 

торгової системи. У полі «Організації» (1) буде вказано назву вашої компанії та 

форму власності. У верхньому лівому куті розташована навігаційна панель. 

Натисніть на «бургер-меню» (три рисочки) (2) у верхньому лівому куті для 

відкриття навігаційного меню. Для перегляду даних Вашої організації натисніть 

на «Організації» (3) на навігаційній панелі. Для перегляду активних аукціонів 

натисніть «Активні аукціони» (4). 

 

 

 

При натисканні на «бургер-меню» (2) Вам відкриється розширений вигляд 

навігаційної панелі (5). Для того, щоб згорнути її натисніть на кнопку зі 

стрілкою вліво (6). 



 

При виборі розділу меню «Організації» (3) Вам буде відображено наступні 

підрозділи: 

«Категорія» (7) – напрями за якими було акредитовано Вашу організацію. 

«Дані організації» (8) – дані по брокерам Вашої компанії. 

 

 

Для перегляду детальної інформації по кожному з блоку даних натисніть 

кнопку зі стрілочкою вниз (12). 

 

«Користувачі» (9) – у даному розділі вказано дані прив’язаних до організації 

брокерів. 



 

«Торги організації» (10) – перелік торгів, в яких Ви приймали участь та доступ 

до результатів торгів (14). 

 

 

 

«Акредитація організації» (11) – статус акредитації Вашої компанії. 

УВАГА! Будь-який статус крім «Активно», означає, що Ви не можете 

приймати участь у торгах. Для уточнення причин присвоєння даного 

статусу та його зняття Вам необхідно звернутись у відділ акредитації ТОВ 

«Українська енергетична біржа» за телефоном (044) 35-77-537. 

 



«Активні аукціони» - при переході в даний розділ Вам доступний перелік 

список аукціонів (1), що містить список доступних аукціонів. Для отримання 

більш детальної інформації оберіть будь-який аукціон зі списку. Для зручного 

пошуку аукціону, який Вам необхідний скористайтесь фільтрами (2). 

 

 

4. Пошук аукціонів 

При переході у розділ «Список торгів» Вам відкриється робоча область, яка 

складається з блоку фільтрів (1) та інформацію про аукціони (2). 

 

 

Робоча область містить наступну інформацію:  



 

 

Усі відмічені на скріншоті вище графи робочої області, які мають у своєму полі 

чорний трикутник, направлений вершиною вниз (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9), також є 

фільтрами для пошуку. 

«№» - Номер аукціону (1). Кожен аукціон має унікальний номер, за 

допомогою якого Ви можете швидко знайти необхідний Вам аукціон ввівши 

його номер відповідний фільтр 

«Стан» (2) - показує стан кожного активного аукціону. В торговій системі 

ets.ueex.com.ua є наступні стани торгів: 

«Подання пропозицій» - Ви можете подати заявку на участь у ньому. 

«Подання пропозицій завершено» - прийом пропозицій на даний аукціон 

завершено і подати заявку або додати лоти можливості немає. 

«Торги» - основний час торгів (15 хвилин) розпочався і якщо Ви плануєте 

прийняти в них участь необхідно зробити ставку по лоту, на який Ви подавали 

пропозицію. 

УВАГА!!! Для того, щоб виграти лот Вам ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно 

зробити хоча б одну ставку протягом основного часу аукціону (лот буде 

придбано за початковою вартістю)! 

«Торги, основний час торгів вийшов» - йде додатковий час торгів, кожна 

наступна ставка по лоту додає ще 3 хвилини додаткового часу з моменту 

здійснення такої ставки і ТІЛЬКИ по даному лоту. Додатковий час надається 

тільки для торгів по лотам, за якими не було зафіксовано переможця під час 

основного часу. 

«Підведення підсумків» - йде підведення підсумків аукціону. 

«Торги завершено» - аукціон завершено і Вам стають доступними для 

завантаження аукціонні свідоцтва. 

«Найменування» (3) – назва аукціону, зазвичай містить таку інформацію як 

назву лісового господарства (господарств), які виставили продукцію для даного 



аукціону, область розташування лісового господарства, дату проведення, час 

початку та тип аукціону. 

«Організатор» (4) – містить інформацію про організатора аукціону. Наразі 

єдиним організатором є ТОВ «Українська енергетична біржа». 

Тип процедури (5) вказує на те чи є аукціон додатковим чи загальним. Зверніть 

увагу, що поставка по загальним аукціонам відбувається у кварталі, що слідує 

за поточним, а по додатковим – у поточному кварталі. 

Тип (6) - В торговій системі ets.ueex.com.ua є наступні типи торгів аукціон та 

редукціон. 

Дата початку прийому заявок (7) – містить дату та час початку прийому 

заявок. 

Дата закінчення прийому заявок (8) – містить дату та час завершення 

прийому заявок. 

Дата початку (9) – містить дату початку основного часу торгів. 

Дата закінчення (10) – містить дату закінчення ОСНОВНОГО часу торгів. 

 

Усю інформацію з робочої області Ви можете використати для пошуку торгів, 

які будуть зручні для Вашої організації, скориставшись відповідними 

фільтрами, ввівши необхідні вам значення (1, 3) або обравши з доступних у 

випадаючому списку варіантів (2, 4, 5, 6, 9). 

Наприклад для того, щоб відобразити у робочій області лише додаткові або 

лише загальні аукціони натисніть на у полі «Тип процедури» (5) стрілочку (11). 

Далі з випадаючого списку оберіть «Додатковий» (12) або «Загальний» (13) 

 



 

 

Після вибору відповідного значення в робочій області будуть відображені лише 

обрані Вами аукціони. На скріншоті результат фільтрації по загальним 

аукціонам (14). 

 

5. Перегляд лотів та подача заявок 

Для того, щоб переглянути інформацію по обраним Вами торгам необхідно 

обрати відповідні торги зі списку у робочій області. У вкладці «Паспорт 

аукціону» (1) Вам буде доступна вся інформація щодо умов участі в аукціоні, 

час та дату початку і закінчення прийому подання заявок на участь, час і дата 

початку торгів та додаткова інформація, що стосується саме цих торгів. 



 

 

У лівому нижньому куті натисніть на кнопку «Взяти участь» (5) для того, щоб 

переглянути лоти та всю інформацію про них (сортимент, порода, клас, група 

діаметрів, об’єм, ціна за кубічний метр, початкову вартість лоту, інші 

характеристики за наявності) виставлені на дані торги та подати заявку на 

участь в торгах. Або оберіть розділ «Подання пропозицій» (2). 

 



В цій вкладці Ви можете завантажити всі лоти, що виставлені на торги, 

натиснувши кнопку зі стрілкою вниз (6). Якщо характеристики лотів Вас 

влаштовують, то необхідно навпроти кожного лоту, у торгах за який Ви маєте 

намір приймати участь, поставити галочки у відповідних чекбоксах (8) та 

натиснути кнопку «Подати пропозицію» (7).  

 

Після цього у спливаючому вікні натиснути «Подати пропозицію» (9). Якщо Ви 

не впевнені у тому, що обрали всі лоти або хочете скасувати вибір для частини, 

чи навіть всіх лотів, натисніть «Закрити вікно» та внесіть відповідні зміни. 

 

 



 

Після підтвердження пропозиції на участь у торгах система зафіксує Ваш вибір 

та сформує рахунки на оплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних.  

Також напроти кожного лоту, на який Вами було подано пропозицію, з’явиться 

статус «В обробці» (10) і активними стануть наступні можливості. Даний статус 

означає, що система прийняла Вашу заявку і вона очікує на обробку 

адміністратором. 

 

Кнопка з файлом з літерою «Х» (11) – завантажити Вашу пропозицію на дані 

торги.  

Кнопка зі стрілкою вниз (12) – завантажити всі лоти. 

«Видалити пропозицію» (13) – натисніть, якщо Ви бажаєте редагувати чи 

видалити пропозицію за частиною чи всіма лотами. 

«Завантажити рахунок» (14) – завантажте дані рахунки і здійсніть оплату по 

ним до завершення прийому заявок та відправте скан-копії підтвердження 

оплати на електронну адресу docs@ueex.com.ua. 

 

УВАГА! Вихідний файл буде у форматі «xlsx», тому для його відкриття 

необхідно мати встановлений Microsoft Office 2007 або вище. Зазвичай за 

замовчуванням завантажені файли зберігаються у папці «Завантаження» 

(«Downloads»), якщо Ви не вказали шлях під час завантаження файлу чи у 

налаштуваннях браузера (залежить від Ваших налаштувань браузера). 

 

 

 

Подану пропозицію можна відкликати або внести зміни. Такі дії допускаються 

поки триває період подання пропозицій. Для цього натисніть на кнопку 

mailto:docs@ueex.com.ua


«Видалити пропозицію» (13). У спливаючому вікні зніміть галочки з чекбоксів 

напроти лотів, пропозицію за якими Ви маєте намір видалити (15) і натисніть 

«Видалити пропозицію» (16). 

 

 

Після завершення періоду прийому пропозицій та обробки даних 

адміністратором статус напроти обраних Вами лотів зміниться на «Допущено» 

(17), за умови якщо Вами було здійснено оплату гарантійного внеску та 

рахунку за обробку даних у повному обсязі та виконання інших вимог 

визначених Регламентом проведення біржових торгів з продажу необробленої 

деревини та пиломатеріалів на Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА". 

 

6. Участь у торгах 

У визначену дату та час вам потрібно авторизуватися в системі та зайти на 

торги, на які Ви подали заявку.  

ВАЖЛИВО!! Рекомендуємо перевірити можливість входу в систему за 

годину до початку торгів і впевнитись, що Ви маєте логін і пароль від 

Вашого облікового запису. Якщо Ви забули пароль – натисніть «Нагадати 

пароль» та слідуйте алгоритму відновлення паролю у розділі 2 даної 

інструкції. 

https://www.ueex.com.ua/files/regulations-untreated-timber-and-lumber-new.pdf
https://www.ueex.com.ua/files/regulations-untreated-timber-and-lumber-new.pdf
https://www.ueex.com.ua/files/regulations-untreated-timber-and-lumber-new.pdf


 

У призначений час початку торгів система автоматично змінить стан на 

«Торги». На екрані з’явиться перелік лотів на які ви подали заявку. 

 

 

У робочій області Ви побачите час, який залишився до кінця торгів (1), лоти, до 

участі в торгах за які Ви були допущені (3) (дані лоти винесені вгору списку 

лотів і мають світло-сірий фон та кнопку «BET» (5)) та лоти, до участі в торгах 

за які Ви не були допущені, або не подавали заявку (4). Лоти, до участі в торгах 

за які Ви були допущені, мають світло-сірий фон, інші – темно-сірий. Для того, 

щоб зробити ставку, вам необхідно натиснути напроти лоту кнопку «BET» (5) і 

у спливаючому вікні, що з’явиться на екрані, підтвердити свій вибір 

натиснувши «Поставити» (6) і система зафіксує Вашу пропозицію.  

 



Для того, щоб робити ставки без підтвердження встановіть галочку на чекбокс 

«Ставка без підтвердження» (2). Для того, щоб скасувати свій вибір натисніть 

«Відміна». 

УВАГА!!! Кнопку «Відміна» необхідно натиснути до того, як Ви натиснули 

кнопку «Поставити». В іншому випадку, за умови, що Ваша ставка 

виявиться найкращим рішенням за лот, лот доведеться придбати!!! 

 

 

Після підтвердження пропозиції колір областей «Ваша поточна ставка» та 

«Найкраще рішення за лот» зміниться на зелений і напроти такого лоту кнопка 

«BET» (5) зміниться на заповнений чекбокс (8). Якщо іншим учасником буде 

зроблено більшу ставку за лот, у торгах за який Ви приймаєте участь, то Ви 

побачите на екрані, що цінова пропозиція змінилась і система змінить колір 

областей «Ваша поточна ставка» та «Найкраще рішення за лот» зміниться на 

червоний (9) і напроти такого лоту заповнений чекбокс (8) зміниться на кнопку 

«BET» (5). Це є сигналом того, що Ваша ставка нижче ніж поточна ставка, 

запропонована іншим учасником. Вам необхідно прийняти рішення чи робити 

наступну ставку збільшену на крок: 

 



 

 

Основний час торгової сесії триває 15 хвилин. Якщо 3 хвилини до закінчення 

основного часу жоден з учасників не зробить ставку, торги по такому лоту 

завершуються і система фіксує переможцем того учасника, який зробив ставку 

останнім. В іншому випадку торги по конкретному лоту продовжуються та три 

хвилини з моменту фіксації ставки і торги переходять у фазу додаткового часу. 

 

 

Скільки додаткового часу зі стартових трьох хвилин лишилось Ви можете 

побачити в стовпці «Таймер додаткового часу» (10). Для кожного з лотів є свій 

власний таймер (11). Торги по лотам, по яким таймер додаткового часу не 



стартував, є завершеними. Лоти, які Ви виграли відображено зеленим кольором 

(12), лоти, які Ви не виграли (13) – червоним. Час торгової сесії триває доки не 

буде визначено переможців по всім лотам і закінчується з визначенням 

переможця по останньому лоту. Після закінчення торгів по всім лотам система 

автоматично переводить їх у стан «Вибір рішення». 

 

7. Підведення підсумків 

Після завершення торгів система обробляє результати, підбиває підсумки 

торгів, формує Аукціонні свідоцтва та Договори купівлі-продажу на основі 

отриманих даних за результатами торгів. Після цього стан торгів в системі 

змінюється на «Торги завершено». 

 

 

Після переходу аукціону у стан «Торги завершено» перейдіть у вкладку 

«Підведення підсумків» (1) і, у випадку, якщо Ви виграли лот(лоти), Ви 

матимете можливість завантажити Аукціонні свідоцтва та Договори купівлі-

продажу. Для цього натисніть на відповідні кнопки у робочій області (2). Для 

повернення до списку аукціонів натисніть, будь ласка, «Список аукціонів» (3). 

Для кожного учасника-переможця система формує Свідоцтво(а) по виграним 

лотам по кожному продавцю окремо з внесенням основних даних та умов, 

Договори купівлі-продажу та рахунки. 



 

У системі реалізовано можливість відразу підписати документи ЕЦП (за умови 

авторизації в особистому кабінеті з КЕП). Якщо ви авторизувались в 

особистому кабінеті з КЕП у вас буде наявна кнопка «Підписати 

документи»(4). Якщо ви завантажите документи до підписання вони будуть не 

підписані(5). Також ви можете повернутись до списку аукціонів натиснувши на 

кнопку «Список аукціонів»(6). 

 

Після натискання кнопки «Підписати документи» з’явиться спливаюче вікно, в 

якому необхідно відмітити галочками документи, які ви бажаєте підписати (7). 

Якщо ви бажаєте закрити спливаюче вікно без підписання документів потрібно 

натиснути на кнопку «Закрити вікно» (8).  

Щоб підписати вибрані документи необхідно натиснути на кнопку «Підписати 

документи» (9). Потім ви побачите вікно «Зчитування особистого ключа» 

https://www.uub.com.ua/files/instruktsiya_z_pidpsannya_dokume.docx


аналогічне вікнові при вході в систему, де потрібно буде повторно завантажити 

особистий ключ та ввести пароль від нього для підписання вибраних 

документів. 

 

Після підпису документів кнопка «Підписати документи» стає не активна і 

відтепер натиснувши на кнопку з назвою документа(10) ви завантажите 

підписані Вами Свідоцтво(а), Договори купівлі-продажу та рахунки. 

 

8. Документообіг 

У вкладці «Документообіг»(1) ви можете переглядати, скачувати та 

підписувати документи, що були сформовані за результатами торгів у яких ви 

були переможцем. 

    



В розділі «Аукціонні свідоцтва»(2) знаходяться аукціонні свідоцтва по всім 

аукціонам  в яких ви стали переможцем. Тут ви можете переглядати всю 

необхідну інформацію стосовно аукціонних свідоцтв, скачувати акціонні 

свідоцтва(4) та підписувати їх за допомогою ЕЦП(5) (після підписання кнопка 

стає не активна). 

 

В розділі «Договори за результатами торгів»(3) знаходяться договори по всіх 

аукціонах в яких ви стали переможцем. Тут ви можете переглядати всю 

необхідну інформацію стосовно договорів, скачувати їх(6) та підписувати за 

допомогою ЕЦП(7). 

 


