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1. Реєстрація нового користувача та вхід до майданчику 

Для участі в аукціонах з продажу майна замовників із застосуванням системи електронних 
торгів ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ відвідувач майданчику має увійти до системи як користувач 
типу “Учасник аукціонів”. Його реєстрація відбувається після виконання дій, наведених у 
п.1.1. 

1.1. Реєстрація облікового запису “Учасник аукціонів” 

Для реєстрації нового Учасника аукціонів на майданчику електронних торгів необхідно на 
стартовій сторінці натиснути у Головному меню на напис “Зареєструватись”  

 

що відкриє форму створення нового облікового запису у системі. У ній буде потрібно 

внести дані нового користувача, заповнивши поля форми реєстрації: 

 

1.1.1. Логін та пароль для входу 

У блоці потрібно зазначити авторизаційну пару, з якою користувач буде входити на 

майданчик. 

• У полі “Логін” вказати адресу електронної пошти, з якою буде пов’язаний обліковий 

запис; 

• У полі “Пароль” вказати пароль, з яким буде входити даний користувач; 

• У полі “Пароль ще раз” повторити пароль для його підтвердження. 

• У полі “ПІБ” вказати назву організаціїї 

• У полі “Телефон” вказати номер телефону 

1.1.1.1. Блок підтверджень 

У даному блоці необхідно відмітити галками обов’язкові пункти. Звичайно, лише у випадку, 

якщо користувач згоден з ними: 
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• Я підтверджую достовірність наданої мною інформації – підтвердження валідності 

даних, наданих у формі реєстрації; 

• Я надаю згоду на збереження та обробку моїх персональних даних – згода на збере-

ження та обробку наданих даних на майданчику електронних торгів; 

• Я погоджуюсь з Регламентом роботи системи електронних торгів – підтвердження 

ознайомлення та згоди працювати за Регламентом роботи ЕТС; 

• Я погоджуюсь на листування електронною поштою – надання згоди на використання 

саме електронної пошти в якості каналу обміну інформацією між представником банку 

та адміністраторами ЕТС. 

1.1.2. Завершення реєстрації користувача типу “Учасник аукціонів” 
Після заповнення та перевірки пунктів форми потрібно натиснути кнопку 

“Зареєструватись” для завершення попередньої процедури створення  облікового запису 

типу “Учасник аукціонів“ на майданчику 

 

 

Згодом, для підтвердження реєстрації на вказану адресу користувача буде відправлений лист 

з посиланням для активації. Перехід по ньому (по посиланню) підтвердить реєстрацію і 

відкриє нову вкладку браузера із сторінкою реєстрації облікового запису на майданчику. 
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1.1.3. Юридична адреса 

 

Блок “Юридична адреса” містить деталі адреси реєстрації компанії учасника, він має 
наступні необхідні для заповнення поля: 

 Країна реєстрації — з випадаючого переліку потрібно обрати країну, в якій компанія 
має юридичну реєстрацію; 

 Регіон/область — з випадаючого переліку потрібно обрати регіон (область) 
розміщення компанії в країні, де вона має юридичну реєстрацію; 

 Населений пункт — вписати назву населеного пункту країни, в якому компанія має 
юридичну реєстрацію; 

 Адреса — вписати детальну поштову адресу юридичної реєстрації компанії; 
 Поштовий індекс — вписати поштовий індекс адреси юридичної реєстрації компанії 

користувача. 

1.1.4. Реєстраційні відомості компанії користувача 

Блок “Інформація про учасника” містить дані про компанію користувача. Він має наступні 
поля, обов’язкові для заповнення: 

Форма власності — потрібно обрати з випадаючого переліку тип форми власності, з яким 
зареєстрована компанія користувача. Для користувачів, що мають форму власності “Фізична 
особа-підприємець” наступне поле заміняється на ПІБ особи; 

Назва юридичної особи — поле актуальне для всіх форм власності, крім “Фізична особа-
підприємець”. У ньому потрібно точно ввести назву юридичної особи компанії користувача; 

ПІБ особи — поле з’являється тільки для компаній користувачів із формою власності   
“Фізична особа-підприємець”. У ньому потрібно ввести прізвище, ім’я та по-батькові особи, 
на яку зареєстрована компанія; 
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ЄДРПОУ — поле актуальне для всіх форм власності, крім “Фізична особа-підприємець”. У 
ньому потрібно ввести 8-розрядний цифровий код єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України юридичної особи компанії; 

Індивідуальний податковий номер - поле актуальне для Фізична особа-підприємець. Його 
заповнення обов’язкове . 

1.1.5. Банківські реквізити компанії 

У блоці “Банківські реквізити” потрібно надати банківських реквізити компанії користувача, 
з яких вона буде сплачувати послуги майданчику,  придбані майно та активи, а також 
дозволить контрагентам проводити розрахунки з нею: 

 

• Назва та відділення банку — потрібно зазначити назву банку компанії користувача, 

та номер відділення, через яке будуть здійснюватись банківські транзакції з нею; 

• IBAN Отримувача — потрібно ввести номер розрахункового рахунку компанії 

користувача, через який вона буде проводити сплати чи отримувати розрахунки. 

У блоці “Додаткові відомості” потрібно зазначити відношення компанії користувача  до 
сплати податку на додану вартість. паспортні дані особи, на яку зареєстрована компанія за 
схемою UA-IPN. 

Паспортні дані — поле з’являється тільки для компаній користувачів із формою власності   
“Фізична особа-підприємець”. У ньому потрібно ввести паспортні дані особи Серія та номер. 

1.1.5.1. Дані про уповноважену особу компанії учасника 

Підрозділ “Дані про уповноважену особу (для договору)” описує інформацію про особу, 
що наділена правами представляти інтереси компанії учасника в системі електронних 
торгів. Він містить наступні поля: 

ПІБ в родовому відмінку — прізвище, ім’я та по-батькові уповноваженої особи, що 
вписуються саме у родовому відмінку (як відповідь на питання “Кого?”); 

Посада в родовому відмінку — посада уповноваженої особи, що вписується саме у 
родовому відмінку (як відповідь на питання “Чого?”); 

Документ, що уповноважує діяти від імені підприємства — назва документу, що дає змогу 
уповноваженій особі діяти, в тому числі і підписувати документи від імені компанії 
учасника. Назву документу потрібно вписати у родовому відмінку (як відповідь на питання 
“Чого?”). 
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1.1.5.2. Дані про контактну особу компанії учасника аукціонів 

Підрозділ “Уповноважена контактна особа” містить інформацію про особу, що наділена 
правом встановлювати та підтримувати контакти від імені компанії учасника аукціонів. Для неї 

необхідно заповнити поля: 

• ПІБ — прізвище, ім’я, по-батькові контактної особи; 

• Контактний телефон — номер телефону контактної особи; 

• Електронна пошта — адреса  контактної особи; 

• Контактний телефон — номер мобільного телефону контактної особи. 

1.1.6. Завершення реєстрації користувача типу “Учасник аукціонів” 

Після заповнення пунктів форми потрібно натиснути кнопку “Зареєструватись” 

 для завершення процедури створення та реєстрації 
облікового запису користувача типу “Учасник аукціонів“ на майданчику електронних торгів. 

На стрічці системних повідомлень буде розміщено попередження про те, що користувач 
наразі не акцептував договір про приєднання до Регламенту електронних торгів.  

 

Клік по “Перейти до договору” дозволить завантажити зразок типового договору-оферта 
для ознайомлення (кнопка “Версія для ознайомлення”) та заповнений текст договору 
самого користувача з майданчиком (клік по кнопці “Погодитись та продовжити”). Остання 
дія дасть змогу отримати бажаний договір для подальшого друку.  
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Для юридичних осіб та фізичним особам-підприємцям доступна  ідентифікації Користувача 
у спосіб, зазначений у п.1.2 

В разі необхідності, Користувач може підписати даний Договір з Оператором Електронного 
майданчика. 

В особистий кабінет та на електронну адресу прийде сповіщення, що нова компанія 
зареєстрована. 

 

1.2. Фінансова авторизація користувача типу “Учасник аукціонів” 

При першому вході нового користувача типу “Учасник аукціонів”на сторінку майданчику він 

побачить транспарант із системним повідомленням: 

“Для початку роботи з сайтом треба фінансово авторизуватись!” 

 

Клік по клавішу “Сформувати рахунок” відкриє сторінку  з бланком рахунка на сплату 
фінансової ідентифікації. 

Сплата за цим рахунком ініціює процес фінансової авторизації компанії користувача на 
майданчику системи електронних торгів. По надходженню коштів адміністратор 
майданчику виконає фінансову авторизацію компанії користувача і спробує повідомити про 
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дану подію вказану при реєстрації контактну особу. А при наступному вході до майданчику 
під своїм обліковим записом авторизований користувач типу “Учасник аукціонів” побачить 
системне повідомлення про успішне проходження фінансової авторизації. 

 

УВАГА! Виконувати перелік коштів фінансової авторизації необхідно саме з того 
банківського рахунку, що вказаний при реєстрації компанії користувача. 

Вказаний спосіб фінансової ідентифікації/авторизації доступний лише юридичним особам, 
фізичним особам-підприємцям, які мають відкритий рахунок у банківських установах 
України. При необхідності, також підписується Договір між таким Користувачем та 
Оператором Електронного майданчика. 

2. Загальнодоступні відомості 

 Всі, навіть не зареєстровані, відвідувачі сторінки майданчику електронних торгів мають 
змогу передивлятись загальнодоступну інформацію про проведення аукціонів та загальні 
відомості для користувачів, натискаючи в Головному меню майданчику електронних торгів 
на пункти “Новини“,“Аукціони“, “Користувачам”, “Регламенти”. 

 

2.1. Перегляд та пошук аукціонів, зареєстрованих на майданчику 

 

Клік на пункті “Аукціони” відкриє меню вибору масиву аукціонів, що зареєстровані в ЕТС. 
Складові меню виконують наступні дії: 

 Аукціони — відкриває сторінку з таблицею всіх аукціонів, що зареєстровані на даному 
майданчику; 

 Актуальні — розміщує у таблиці відомості тільки про ті аукціони, які знаходяться на 
етапі “Очікування пропозицій”; 
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 Поточні — показує аукціони, що відбуваються саме в цей час, або знаходяться на 
етапах “Пропозиції розглянуто”, “Аукціон” чи “Кваліфікація переможця”; 

 Архів — показує перелік аукціонів, для яких торги завершилися (стан “Продаж 
завершений”), не відбулися, або відмінені з будь-яких причин. 

2.1.1. Таблиця зареєстрованих аукціонів 

Кожна таблиця зареєстрованих аукціонів складається з панелей мінімальної інформації про 
торги, зареєстровані на ЕТС. Панелі містять дані про аукціон у двох стовпчиках. У лівому, 
зверху вниз знаходяться: 

 Загальна назва лоту; 

 Детальний опис лоту; 

 Код-ідентифікатор аукціону; 

 Тип процедури, за якою проводиться аукціон; 

 Стартова вартість лоту. 

 Кнопка “Детальніше” - Якщо натиснути на неї, то відбудеться перехід на сторінку з 
детальною інформацією про даний аукціон; 

 Плашка, що відображає поточний стан аукціону. 

 
 

2.1.2. Сортування та пошук зареєстрованих аукціонів 

 

Засіб пошуку потрібних аукціонів серед відібраних в пунктах меню може діяти у 
скороченому вигляді, коли він забезпечує тільки пошук за параметрами: 

 Ідентифікатор аукціону; 

 Номер лота у ФГВ/Замовника 

 Ключовими словами; 

 Ключовими словами (точна відповідність). 
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 Ідентифікатор аукціону. 

А якщо цих критеріїв пошуку недостатньо, то натиснувши на кнопку  користувач отримає 
ще  додаткові параметри пошуку: 

 

 Тип процедури; 

 Статуси; 

 Регіон; 

 Назва компанії; 

 ЄДРПОУ 

 Класифікація (СPV/ код CPV); 

 Кількість(одиниця виміру) 

 Ціна(початкова ціна від / до) 
Порядок розміщення результатів сортування вказується у полі “Параметри сортування”. 

Після введення всіх критеріїв пошуку необхідно натиснути кнопку “Шукати”. У таблиці 
відібраних зареєстрованих аукціонів залишаться тільки ті, що відповідають одночасно всім 
умовам пошуку (об’єднані логічним “І”). 

2.2. Загальна інформація для користувачів системи електронних торгів 

Клік на пункті “Користувачам” відкриє меню інформаційних документів для користувачів 

системи електронних торгів на даному майданчику. Його пункти відкривають такі 

сторінки: 
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Про майданчик –опис про даний майданчик системи електроннихторгів; 

Тарифи – плата за участь (реєстраційний внесок) та винагорода оператора; 

Контакти — контактна інформація даного майданчика системи електронних торгів; 

Зразки заяв — набір відомостей про мережевий майданчик, на сторінці якого знаходиться зараз 

користувач; 

Інструкції — набір зрозумілих інструкцій для користувачів системи електронних торгів даного 

майданчика. 

Клік на пункті “Регламенти” відкриє меню інформаційних 

документів для користувачів системи електронних торгів на 

даному майданчику. Його пункти відкривають такі сторінки: 

 

 

 

Регламент — документ, що містить Регламент електронних торгів, у відповідності до якого працює 

майданчик; 

Порядок — відкриває документ у відповідності до якого відбуваються аукціони. 

3. Особисте меню Учасника аукціонів 

Для входу в Особисте меню зареєстрованого в системі користувача необхідно натиснути 

лівою кнопкою миші на кнопку . Його пункти містять та дозволяють зробити 
наступне: 
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• Моя компанія — містить дані про контактних осіб та уповноважених співробітників 

компанії, форму розсилки запрошень уповноваженим співробітникам, запитів на 

приєднання інших компаній? перегляд і редагування даних про компанію, текст 

договору про приєднання до регламенту авторизованого електронного майданчику 

(п.3.1.); 

• Мої аукціони — містить посилання на сторінки обраних, активних та виграних 

аукціонів, в яких користувач брав участь. Для кожної з даних множин доступний 

інтерфейс пошуку аукціонів (п.3.2.); 

• Єдиний інтерфейс учасника –забезпечує роботу учасника з декількома аукціонами 

одночасно  (п.3.3); 

• Мої фінанси — забезпечує перегляд та поповнення поточного балансу компанії 

користувача на майданчику; перегляд та створення нових рахунків за послуги 

майданчику; перегляд проведених платежів за послуги майданчику (п.3.3.); 

• Вийти (логін користувача) — дозволяє вийти з поточного облікового запису 

користувача системи (п.3.4.); 

3.1. Меню “Моя компанія” 

Пункт “Моя компанія” включає наступні підпункти: 

 

• Контактні особи — сторінка створення, редагування, 
видалення та перегляду даних контактних осіб 
користувача (п.3.1.1.); 

• Користувачі — сторінка перегляду та редагування 
даних уповноважених співробітників компанії 
користувача (п.3.1.2.); 

• Запрошення — інструмент, що дозволяє 
переглянути перелік уповноважених співробітників 
компанії користувача, редагувати їх дані, запросити нових 

або видалити зайвих (п.3.1.3.); 

• Інформація про компанію — перехід за цим підпунктом відкриває сторінку з 
інформацією про компанію користувача системи (п.3.1.5.). Клік по кнопці “Редагувати 
компанію” відкриває форму редагування даних компанії користувача, описану у п3.1.1; 

• Договір приєднання  — відкриває текст типової угоди про приєднання до регламенту 
роботи електронного майданчику (п.3.1.6.). 

3.1.1. Перегляд та редагування інформації про компанію 

 

Сторінка перегляду та редагування даних про компанію користувача системи відкривається 
після кліку по підпункту “Інформація про компанію”. Для зміни даних компанії необхідно 
натиснути на кнопку “Редагувати компанію” і заповнити поля форми так, як описано в 
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пп.1.1.3.-1.1.6. Після внесення всіх правок, для їх зберігання в обліковому запису 

користувача потрібно натиснути на “Оновити”.   

3.1.2. Перегляд договору приєднання до Регламенту 

При натисканні на підпункт “Договір приєднання до регламенту” у вікні браузера 
відкривається текст типової угоди про приєднання до регламенту роботи електронного 
майданчику. В усі пункти угоди, що потребують заповнення даними сторін, внесена 
інформація і реквізити майданчика та користувача, між якими укладається дана угода. 
Фактично, це завершений бланк угоди, що готовий до друку та підписання сторонами. 

3.2. Меню “Мої аукціони”  

Інформація про торги, у яких задіяний користувач, зосереджена в пункті “Мої аукціони”. Він 
має наступні підпункти: 

 

Обрані — відкриває таблицю панелей скороченої 
інформації про аукціони, що були відмічені користувачем 
як “Обрані”; 

Активні — відкриває таблицю панелей скороченої 
інформації про аукціони, що знаходяться на етапах 
“Прийом пропозицій” чи “Аукціон”; 

Мої виграні аукціони — відкриває таблицю панелей скороченої інформації про аукціони, у 
яких компанія користувача була кваліфікована як “Переможець аукціону”. 

Вхід до кожного з них відкриває для відвідувача інструмент пошуку серед відібраних 
аукціонів. Прийоми роботи з ним описані в п.2.1.2. 

УВАГА! Варто мати на увазі, що в кожному з даних випадків пошук виконується не серед 
усього масиву аукціонів ЦБД, що доступний користувачу, а лише серед тих, в яких він 
приймав участь! 

Пошук відбере перелік панелей скороченої інформації аукціонів користувача, що 
відповідають заданим параметрам. Для отримання детальної інформації про кожен з них 
потрібно натиснути на кнопку “Детальніше” (п.5.1.) 

3.3. Меню “Єдиний інтерфейс учасника” 

Робота з Єдиним інтерфейсом учасника  в процедурі “Продаж необробленної деровини” 

Спочатку потрібно відфільтрувати аукціони по типу процедури: Продаж необробленої 
деревини в статусі “Прийом пропозицій” та додати їх в пул натиснувши “сердечко” як 
показано нижче: 
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Обрані аукціони будуть відображатися в розділі Єдиний 

інтерфейс учасника в підрозділі Пул аукціонів 

 

Далі система пропонує завантажити документи (один раз для всіх лотів). 

 

Для подання пропозиції потрібно відмітити лоти (по якому бажаємо подати пропозицію) в 

лівому верхньому куті на кожній картці лота,  

 подати свою пропозицію та натиснути кнопку 
“Опублікувати обрані”. 

 Звертаємо увагу, що для зручності учасників система самостійно проставляє суму 
пропозиції, вона дорівнює стартовій ціні лота плюс один крок аукціону. Це лише 
запропонована сума і може бути змінена учасником. 
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Крім цього є наступні додаткові можливості :  

● Додавати примітку до аукціону (її буде бачити лише даний учасник) - це можливість 
формувати окрему стратегію на торги по кожному лоту;  

● Відмічати що Аукціон є Важливим (це допоможе пріоритезувати лоти);  

● Редагувати вже подану пропозицію;  

● Фільтрувати додані в пул лоти по даті проведення аукціону, подані/не подані лоти 
(для цього слід натиснути кнопку “Шукати”). 

3.3.1. Перехід та участь в аукціонах 

Вдень аукціону  необхідно перейти авторизованим учасником в розділ “Єдиний інтерфейс 
учасника” в підрозділ “Перейти до аукціонів”. Де і буде відображатися Єдиний кабінет  
учасника. Як зображено нижче. 
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Обрати аукціон, та погодитися з умовами, після цього відкриється модуль аукціону. 

 

Загальна логіка: 

● Ліва частина являє собою список карток лотів (далі картка) по аукціонам що відбува-

ються сьогодні і при натисканні на будь-яку з них з праворуч відкриється вікно прове-

дення аукціону, що формується ЦБД Прозорро.Продажі - в даному вікні учасник подає 

свої пропозиції до аукціону; 

● Картки з лотами автоматично пересортируються і наверх потрапляють ті що потребу-

ють найпершої реакції та уваги учасника (наприклад розпочинається хід чи готовність 

до наступного ходу), таким чином учасник може успішно працювати з великою кількі-

стю аукціонів що відбуваються одночасно, в одній вкладці, і не пропустити свого ходу; 

Зверніть увагу  Дана кімната формується для кожного конкретного учасника, тому в неї 
можуть перейти лише авторизовані користувачі! 

● Картки лотів можна розподілити на 3 групи:  

 

1) Активні аукціони - це найбільші картки 

що розміщені зверху - по ним зараз 

відбуваються торги; 

2) Нерозпочаті аукціони - це картки з 

таймером до початку аукціону; 

3) Далі йдуть програні та виграні аукціони; 

4) Останні - картки лотів по яким ЦБД 
сформувало помилку. 

Картка лоту містить: 
● Текстовий опис лоту (забирається з ЦБД);  
● Праворуч на кожній картці є зручний таймер що показує учаснику скільки часу у 
нього є на хід чи час до наступної події; 
● Крім таймерів, зверху кожної картки показаний візуальний таймбар що 
рухається зліва на право і також показує учаснику залишок часу на хід чи до наступної 
події. 
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● Відображено вид та інформація про лот; 

● Відображається найвища ставка по даному аукціону станом на зараз та якщо це ставка 

учасника додається іконка “Ви” біля суми найвищої ставки; 

● Відображено який зараз проходить раунд та скільки їх передбачено всього; 

 

● Протягом ходу учасника показується червона позначка “ЗРОБИТИ СТАВКУ”; 

● Позначка що учаснів в даному раунді ставка вже зроблена; 

● Праворуч на кожній картці є зручний таймер що показує учаснику скільки часу у нього 

є на хід чи час до наступної події; 

● Крім таймерів, зверху кожної картки показаний візуальний таймбар що рухається 
зліва на право і також показує учаснику залишок часу на хід чи до наступної події. 

 

Увага! Поява певних лотів із затримкою або їх тимчасове зникнення можуть виникати у 
зв'язку з некоректною роботи ЦБД та виправляються перезавантаженням сторінки. 

 



19 

3.4. Меню “Мої фінанси” 

 

Підпункти даного меню забезпечують перегляд та 
поповнення поточного балансу компанії користувача на 
майданчику, перегляд та створення нових рахунків за 
послуги майданчику, перегляд проведених платежів за 
послуги майданчику. Розберемо їх детальніше: 

 

3.4.1. Перегляд балансу компанії учасника аукціонів на майданчику 

Актуальний баланс компанії користувача типу “Учасник аукціонів” відображається у 
верхньому рядку меню “Мої фінанси” у рядку “Баланс компанії становить ___ грн.”. Якщо 
коштів недостатньо для продовження діяльності учасника, то їх потрібно поповнити,так як 
описано в п.3.3.3. 

3.4.2. Перегляд, фільтрація отриманих рахунків, поповнення балансу 
компанії на майданчику 

Зайшовши в підпункт “Рахунки” користувач побачить таблицю адресованих йому рахунків 
на сплату гарантійних  внесків участі в аукціонах, фінансової ідентифікації. 

 

3.4.2.1. Перегляд рахунків, виставлених компанії користувача, 

Дані отриманих від майданчика рахунків розташовані у стовпчиках таблиці: 

№ — номер рахунку в таблиці; 

Призначення платежу — інформація про призначення даного платежу, адресний 
рахунок, назва платника, дата формування і сума рахунку; 

Статус — актуальний стан оплати за рахунком; 

Клік по кнопці “Рахунок-фактура” відкриє у новій вкладці браузера заповнений бланк 
даного рахунку. 

3.4.3. Поповнення балансу компанії користувача аукціонів на майданчику 

Клік по підпункту “Поповнити баланс” відкриє сторінку формування рахунку-фактури 
сплати коштів на баланс майданчику електронних торгів. На ній потрібно заповнити поля: 



20 

 

Рахунок на — обрати призначення платежу: сплата гарантійного  внеску для участі в 
аукціоні; 

Сума поповнення — вписати кількість коштів, що будуть перераховані; 

Натиснути кнопку “Сформувати” - бланк рахунку-фактури буде сформований та розміщений 
в таблиці рахунків, отриманих компанією, із статусом “в очікуванні”. Отримати доступ до 
нього можна з таблиці рахунків компанії після кліку по кнопці “Рахунок-фактура”   

3.5. Вихід з облікового запису користувача 

Клік по пункту Вийти (логін користувача)  виконує вихід з поточного облікового 
запису користувача системи. 

Зверніть увагу, що процедура виходу не передбачує вікон підтвердження дії і 
попередження, а проводиться одразу після кліка. Відмінити небажаний вихід теж не можна. 
Уважно користуйтесь даним пунктом. 

4. Робота учасника аукціонів на майданчику електронних торгів 

УВАГА! Для того, щоб прийняти участь у роботі системи електронних торгів в якості  учасника 
аукціонів, потрібно увійти до системи під обліковим записом, що зареєстрований у ролі 
“Учасник аукціонів” (п.1.1.1.). 

Для прийняття участі в аукціонах з реалізації бажаних активів користувач має спочатку 
відшукати потрібний аукціон серед множини зареєстрованих на майданчику (п.2.1.2.). Щоб 
мати змогу виконувати подальші дії йому потрібно зайти на сторінку детальної інформації 
про обраний аукціон клікнувши по клавіші “Детальніше” (п.5.1.). 

УВАГА!  Варто зауважити, що користувач системи може приєднатися новим учасником тор-
гів і подати свою цінову заяву на участь лише до тих аукціонів, що мають статус “Прийняття 
заяв на участь”. 

4.1. Подання питань в аукціон 

На протязі періоду уточнень даного аукціону користувач типу “Учасник аукціонів” може 
поставити питання до всього аукціону цілком чи до його складових активів. Для цього під 
час дії періоду уточнень користувач має зайти на сторінку детальної інформації(п.5.1.). і на 
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панелі інструментів натиснути клавішу “Питання (_)” (число у скобках дорівнює кількості 
вже отриманих питань до даних торгів). 

 

У формі подачі запитання “Задати питання” користувач має заповнити поля: 

 

Назва запитання — обов’язкове поле. Має містити коротку назву питання; 

Опис запитання — обов’язкове поле розгорнутого текстового опису питання. Має містити 
не менше ніж тридцять (30) символів; 

Питання до — потрібно обрати одну з двох можливих відповідей: питання відноситься 
до аукціону цілком, чи до одного з його лотів. 

 

Клік по “Відправити” відправить поставлене питання на публікацію, що буде підтверджене 
системним повідомленням. Після цього його зможуть побачити організатор даного 
аукціону і любий користувач системи електронних торгів. 

4.2. Сплата внесків для участі в аукціонах 

Щоб мати можливість приймати участь у аукціонах, що проводяться на майданчику 
електронних торгів, на балансі компанії типу “Учасник аукціонів”, має знаходитися сума 
коштів, достатня для сплати гарантійного та реєстраційного внесків в обрані аукціони. Їх 
розмір потрібно взнати на сторінці детальної інформації аукціонів(п.5.1.). Баланс можна 
поповнити наперед, чи безпосередньо перед подачею цінових пропозицій у торги. 
Перевірити поточний його стан можна в верхньому рядку пункту ”Мої фінанси” з 
Особистого меню (п.3.4.1.). 

Якщо на балансі компанії знаходиться сума достатня для сплати внесків, то кошти будуть 
списані оператором з її рахунку на користь майданчику електронних торгів при подачі 
цінових пропозицій або заявок на участь в аукціони. 

А при нестачі коштів учасник, що подав пропозицію, має: 
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зайти на сторінку детальної інформації про аукціон (п.5.1.); 

натиснути кнопку “Сформувати рахунок”; 

підтвердити “Сформувати рахунок” у формі, що відкрилася. 

 

По виконанні даних дій користувач буде адресований на сторінку рахунків компанії, де він 
може знайти та роздрукувати рахунки-фактури сплати гарантійного та реєстраційного 
внеску. Після надходження коштів за рахунками на баланс майданчика електронних торгів 
оператор зможе затвердити подану цінову пропозицію/заявку на участь, а користувач 
прийняти участь в аукціоні. 

4.3. Участь користувачів в аукціонах  

Користувач типу “Учасник аукціонів” може брати участь у торгах, що пов’язані з реалізацією 
активів ,  продажу лотів за процедурою голландського аукціону. Розглянемо його дії у даних 
випадках. 

4.3.1. Участь в аукціонах необроблена деревина 

Торги  проводяться за процедурою звичайного (англійського) аукціону. Для можливості 
прийняття участі в них користувач типу “Учасник аукціонів” має сплатити гарантійний та 
реєстраційний внесок, розмір якого оголошується в умовах торгів, і подати у нього свою цінову 
пропозицію. 

4.3.1.1. Сплата гарантійного внеску для участі в аукціоні 

Якщо на балансі компанії типу “Учасник аукціонів” знаходиться сума достатня для сплати 
гарантійного внеску в аукціон, то кошти будуть списані оператором з її рахунку на користь 
майданчику електронних торгів при подачі цінової пропозиції. 

При нестачі коштів учасник, що планує подати пропозицію в аукціон, має поповнити баланс 
своєї компанії на майданчику електронних торгів так, як описано в п.3.4.3. 
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Або сформувати рахунок безпосередньо в самому оголошені, зайти на сторінку детальної 
інформації про аукціон (п.5.1.), та натиснути кнопку «СТАВКИ» та “Сформувати рахунок для 
участі в аукціоні”. 

 

З коштами на балансі, достатніми для сплати гарантійного внеску в аукціон, потрібно 
переходити до етапу подання цінової пропозиції (п.4.3.1.2.). 

УВАГА! Потрібно мати на увазі, що гарантійний  та реєстраційний внесок за участь в аукціоні 
вважається сплаченим при надходженні коштів на рахунок оператора майданчику не 
пізніше ніж за одну годину до закінчення періоду прийому пропозицій. Обираючи аукціон 
варто вважати і на затрати часу, що потрібні для переказу коштів. 

4.3.1.2. Подання цінової пропозиції в аукціон продажу активів  

Для подачі своєї цінової пропозиції в аукціоні користувач має: 

Обрати один із таких аукціонів, що знаходяться на етапі “Прийом пропозицій” (п.2.1.2.); 

Натиснути на панелі скороченої інформації обраного аукціону на кнопку “Детальніше” та 
перейти на сторінку його детальних даних (п.5.1.) 

В верхній частині сторінки детальних даних, перейти у розділ “Ставки”, та натиснути кнопку  
“Подати заяву на участь”. У ній: 
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  внести суму пропозиції у обов’язкове поле “Цінова пропозиція”; 

 В графі Примітка, учасник може додати свою індивідуальну інформацію. Цю 
інформацію бачить лише учасник який її вніс. 

 додати документи пропозиції натиснувши на “Додати документ” і вказати на файл 
з відповідними документами; 

 

• Заява на участь 
• Документи, що підтверджують кваліфікацію 
• Копія паспорта 
• Копія ІПН 
• Витяг з ЄДРПОУ 
• Документ про реєстрацію у державі її місце знаходження (нерезидент) 
• Заява про непоширення обмежувальних заходів (санкції) 
• Документи, що підтверджують відповідальність. 

 

 встановити обов’язкову галку: 

• Погодитись з умовами регламенту ЕТС і відповідальністю учасника та 
зберегти заяву. 

 натиснути кнопку “Відправити на перевірку”. 



25 

 

Заявка буде відправлена до оператора майданчику, який перевірить наявність коштів на 
балансі компанії учасника для сплати гарантійного внеску. Після його схвалення ставка буде 
опублікована в ЕТС і він зможе прийняти участь в активній фазі аукціону (п.4.3.1.3.). 

 

4.3.1.3. Робота в активній фазі аукціону продажу активів  

При настанні оголошеного часу проведення активної фази аукціону і наявності двох та 
більше схвалених оператором майданчику ставок, на сторінці детальної інформації 
аукціону у підрозділі “СТАВКИ” з’явиться гіперпосилання:        

 

 

Клік по ньому відкриє в новій вкладці браузера модуль проведення аукціону. Робота в 
ньому описана в п.5.2. 

Відкривається сторінка погодження з умовами проведення аукціону.  
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На ній потрібно натиснути кнопку «ПОГОДИТИСЬ» із блоку  і відкриється сторінка очіку-
вання ходів користувачів. 

 

 

 

На сторінці аукціону ви побачите таймер з відліком часу, який залишається до початку аук-
ціону, а також свою ставку та ставку  іншого учасника/учасників. До початку 1 раунду сис-
тема витримає паузу 5 хвилин. Коли настане черга учасника  робити ставку, знизу вікна ау-
кціону з’явиться форма ставки: 

 

 

В ній потрібно вписати числове значення розміру ставки, не менше, ніж зазначене у рядку 
«Ваша заявка» та натиснути «ЗРОБИТИ ЗАЯВКУ». 
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Після завершення активної фази аукціону та оголошення результатів процедура торгів 
переходить до наступних етапів. З поверненням користувача у інформаційне вікно аукціону, 
що минув, йому потрібно дочекатися появи у верхній панелі інструментів клавіші 
“Кваліфікації”.  

 

Якщо користувач претендує на перемогу в аукціоні, то він переходить до наступного етапу 
процедури (п.4.3.1.4.). 
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4.3.1.4. Завантаження протоколу аукціону продажу активів  

Протокол про результати проведення аукціону в електронній формі формується та оприлю-

днюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону 

Протокол аукціону підписується в день його опублікування в електронній торговій системі 
переможцем аукціону та оператором електронного майданчика, з якого переможець по-
дав цінову пропозицію, за допомогою кваліфікованого електронного підпису уповноваже-
ної особи. 
А з моменту публікації протоколу торгів “Організатором аукціону”, процедура аукціону 
продажу  переходить до етапу кваліфікації переможця «Очікується підписання договору». 

4.3.1.5. Проходження кваліфікації переможця 

Після розміщення в ЕТС “Організатором аукціону” протоколу торгів учасник, що переміг в 
активній фазі, може спостерігати за проведенням кваліфікації переможця, натиснувши 
“Кваліфікації” - “Детальніше”  

Користувачі, що не перемогли у активній фазі, але мають причини сподіватись на 
дискваліфікацію переможця аукціону, можуть зайти до таблиці кваліфікації і очікувати 
переходу статусу “Переможець” до них. У таблиці кваліфікації їм надається статус 
“Очікується рішення”. 

Ті учасники, що не хочуть очікувати кінця кваліфікації переможця чи надалі приймати участь 
в торгах, мають зайти до таблиці кваліфікації і натиснути кнопку  

“Відмовитися від очікування”. Вони будуть виключені із претендентів на “Переможець”, а їх 
гарантійний внесок буде їм повернуто після кваліфікації переможця. 

 

УВАГА! Гарантійні внески тих учасників аукціону, які проходили кваліфікацію переможця, 
не повертаються. Навіть у випадку дискваліфікації претендента в процесі чи після 
кваліфікації, гарантійний внесок залишається на рахунку майданчику електронних торгів. 

4.3.1.6. Підписання і активація договору аукціону продажу  

Після етапу “Кваліфікація”, учасник аукціону, що був кваліфікований як переможець 
аукціону, має укласти  договір купівлі-продажу лота за результатами проведення аукціону 
протягом 10 робочих днів після дня опублікування протоколу аукціону в електронній 
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торговій системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 
особи. 

 

Далі роботу з договором купівлі-продажу електронних торгів виконує сторона Замовника.                                                        

4.3.1.7. Оплата договору  

Переможець аукціону зобов’язується сплатити передоплату за договором купівлі-продажу, 
укладеним з організатором, яка встановлюється в розмірі 10 відсотків ціни продажу лота, 
але не пізніше 10 робочих днів після дня укладення договору купівлі-продажу лота. 

Порядок та строки подальших розрахунків за договором купівлі-продажу лота 
встановлюються таким договором. 

4.3.1.8. Завершення аукціону 

Аукціон вважається таким, що відбувся, після опублікування в електронній торговій 

системі організатором аукціону договору купівлі-продажу лота, підписаного організатором 

та переможцем аукціону 
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5. Інструменти та прийоми роботи користувача з обраним аукціоном 

5.1. Сторінка детальної інформації про аукціон 

Після переходу по кліку кнопки “Детальніше” вікно детальної інформації про аукціон має 
вигляд структурованої таблиці. В ній наведені: 

• дані про замовника; 

• специфікація аукціону; 

• документи, що супроводжують аукціон; 

• склад лоту; 

• дати та терміни аукціону; 

• галерея цифрових зображень лоту. 

Інші підрозділи можуть додаватися при настанні відповідних етапів аукціону. 

Назви документів, що мають завантажені в систему скани реальних паперів, пофарбовані у 
голубий колір. Їх можна побачити після кліку на рядку назви. 

В верху сторінки знаходиться панель інструментів роботи з аукціоном. 

 

5.2. Робота учасника в активній фазі англійського аукціону 

З початком активної фази аукціону користувачу потрібно буде натиснути на кнопку 
“СТАВКИ”  де внизу сторінки буде посилання «Перейти в аукціон для участі» потрібно на 
нього натиснути. (Також на електронну адресу приходить лист посилання на участь за 
аукціоном.) 

 

на плашці сторінки дати згоду з умовами проведення аукціону. Після його підтвердження 

кнопкою відкриється сторінка з модулем аукціону 
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Система витримає паузу в 5 (п’ять) хв. Учасник побачить номер аукціону в системі 
електронних торгів, параметри лоту, початкові пропозиції учасників даного аукціону (розділ 
“ХІД АУКЦІОНУ”) та час до початку першого раунду. 

 

 

5.2.1. Перший раунд аукціону 

При настанні черги користувача робити ставку, знизу вікна аукціону з’явиться її форма. В ній 
потрібно вписати числове значення ставки, не менше, ніж зазначене у рядку “Ваша 
заявка:”. Щоб опублікувати ставку потрібно натиснути “Зробити ставку”. Після того, як 
ставка зроблена, форма ставки демонструє зроблену ставку і дозволяє її відмінити. 



32 

 

Після того, як ставка зроблена, форма ставки демонструє зроблену ставку і  час що 
залишився.  

 

До вичерпання часу черги користувача в раунді та при необхідності змінити розмір ставки, 
він може ввести нове її значення. 

5.2.2. Спостереження за ходами інших учасників торгів 

Під час черги робити ставку інших учасників аукціону Ви будете бачити хто із них має хід, та 
час, що залишився до Вашої черги у наступному раунді. Кожний з учасників отримує по три 
(3) хвилини на хід. 

 

Після закінчення раунду система робить перерву на три (3) хв. до наступного раунду. Будуть 
відображені ставки, зроблені учасниками аукціону в поточному раунді, з виділенням серед 
них максимальної  “НАЙВИЩА СТАВКА”. 
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5.2.3. Наступні раунди аукціону 

Після першого проводяться наступні другий та третій раунди аукціону, в яких кожному з 
учасників виділяється по три (3) хв. та робиться 3-хвилинна перерва між раундами. В раунді, 
згідно з вимогами Регламенту, першим робить заявку той з учасників, який дав меншу 
пропозицію в попередньому раунді або зробив її пізніше, при однакових сумах. По 
результатам виділяється учасник, що зробив максимальну ставку, її значення прописується 
в якості можливості найвищої ставки у всіх наступних раундах. 

 

УВАГА! Якщо жоден з учасників за всі три раунди не зробить ставку або не подасть 

пропозицію, що рівна чи вище сумі початкової ціни та мінімального кроку аукціону, то торги 

закриваються, а весь аукціон отримує статус “Торги не відбулися”. 

5.2.4. Завершення активної фази англійського аукціону 

 

Третій раунд є завершальним, після ставки останнього його учасника система не робить 3-
хвилинну перерву, виводить результати аукціону в розділі “Оголошення результатів”. Всі 
учасники торгів отримують свої заявлені назви замість “Учасник N_”.  Закриваємо модуль 
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аукціону та повертаємося у інформаційне вікно аукціону, що минув. Де він має можливість 
продовжити виконувати наступні етапи процедури англійського аукціону. 


