
ДОГОВІР ОФЕРТИ 

ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

 

Українська універсальна біржа (далі  – Опеpатоp), в особі Голови 

Біржового комітету Макового Олександра Віталійовича, який діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналася до зазначеного Договору 

(далі – Коpистувач), з іншої стоpони, надалі pазом іменовані – Стоpони, 

вpаховуючи, що інфоpмаційно-телекомунікаційна система «Авторизований 

електронний майданчика «Українська універсальна біржа» 1, 2, 3, 4 рівнів 

акредитації» (далі – Електpонний майданчик), доступ до якої здійснюється за 

допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою 

https://tender.uub.com.ua/, відповідно до статей 634, 638, 641 і 642 Цивільного 

кодексу України та частини 4 статті 179 Господарського кодексу України 

уклали цей Договір про електронний документообіг (далі – Договіp) пpо 

наступне: 

 

1. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) Оператора 

укласти Договір на викладених у цій Оферті умовах. 

 

2. Відповідно до статей 634, 638, 641 і 642 Цивільного кодексу 

України у разі прийняття викладених в цій Оферті умов на Електронному 

майданчику на веб-сайті за адресою в мережі Інтернет 

https://tender.uub.com.ua Користувач погоджується з наступним:  

 

2.1. Користувач і Оператор погодилися, що Акти надання послуг, 

формування яких передбачено Договором приєднання до Регламенту 

авторизованого електронного  майданчика «Українська універсальна 

біржа», надсилаються виключно в електронному вигляді відповідно до 

чинного законодавства про електронний документообіг та використання 

електронних документів, про надання електронних довірчих послуг та 



електронної ідентифікації із заповненням усіх обов’язкових реквізитів і 

накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженими 

Представниками Сторін, крім випадків, що прямо передбачені цим 

Договором. 

 

2.2. Користувач погодився на використання кваліфікованого 

електронного підпису в електронному документообігу в межах виконання 

Договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного  

майданчика «Українська універсальна біржа» в порядку і на умовах, які 

передбачені Законом України «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII 

від 05.10.2017, у тому числі при формуванні та направленні Актів надання 

послуг. При цьому Сторони погодили, що у випадку використання 

кваліфікованого електронного підпису, використання електронної печатки 

для документів є правом Сторін. 

 

2.3. Користувач і Оператор погодили здійснювати надсилання 

електронних документів за допомогою комп’ютерної програми «FlyDoc» 

(www.flydoc.com.ua). 

 

2.4. Використання сервісу електронного документообігу через 

програмну продукцію платформи «ПТАХ» (M.E.Doc, СОТА) стосовно 

обміну електронними документами Сторін для належного виконання умов 

цього Договору здійснюється безкоштовно за умови, що за один календарний 

місяць таким Користувачем в програмах платформи «ПТАХ» буде надіслано 

та погоджено не більше, ніж 50 (п’ятдесят) електронних документів. 

 

2.5. Користувач зобов’язаний зареєструватися в сервісі електронного 

документообігу «FlyDoc» або бути зареєстрованим в одній із програмних 

продукцій платформи «ПТАХ» (в системі  M.E.Doc, в web-сервісі СОТА) та 

отримати кваліфікований електронний підпис (за відсутності останнього) 

http://www.flydoc.com.ua/


відповідно до чинного законодавства про надання електронних довірчих 

послуг та електронної ідентифікації. 

 

3. Реквізити Оператора:  

 

Українська універсальна біржа 

Місцезнаходження: 

36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52  

п/p: 26001500297570 

в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

МФО: 300614  

Код ЄДPПОУ: 25158707 

ІПН: 251587016013 

Телефон: (044) 221-21-02 

Е-mail: tender@uub.com.ua 

Голова Біржового комітету  

Маковий Олександр Віталійович  

 

 


