ПЕРШИЙ ЕТАП.
Реєстрація на сайті https://auction.org.ua
Для реєстрації Замовника аукціонів (державної та комунальної форми власності) для заведення лотів права
оренди в систему:
1) Переходимо за посиланням: https://auction.org.ua, натискаємо кнопку «Реєстрація». Потім в полі
«Реєстрація» нового користувача, вибираємо потрібну «Роль»:

Потім вводимо контакті дані в потрібних полях для Реєстрації.

Після введення всіх потрібних даних натискаємо кнопку «Зареєструватися»
Далі потрібно достовірно заповнити анкету «Інформація учасника».

Після закінчення заповнення даних в полях, завантажуємо скановані копії потрібних документів та
натискаємо кнопку «Відправити».
Далі система автоматично здійснює переадресацію в ваш особистий кабінет.

ДРУГИЙ ЕТАП
Створення лоту в особистому кабінеті на сайті https://auction.org.ua
У меню, натисніть пункт «Кабінет». «Кабінет» – це ваше робоче місце, де ви зможете слідкувати та
керувати всіма вашими аукціонами, заявами на участь, а також обмінюватись повідомленнями з іншими
учасниками системи.
Для того щоб створити новий аукціон, у «Кабінеті» натисніть кнопку «Додати аукціон».

При створенні аукціону, обов’язково, потрібно заповнити наступні поля:
- Тип аукціону (за замовчуванням обирається тип «Оренда (Аукціон)/Оренда (Голандський аукціон);
- Номер лоту, під яким буде ідентифікуватися ваш лот;
- Скільки разів виставлялись лоти;
- Мінімальна кількість учасників, при наявності яких торги відбудуться;
- Початкова ціна;
- Розмір гарантійного внеску (за замовчуванням 5%, по регламенту може складати від 2 до 10 відсотків);
- Відсоток від ціни, який визначить мінімальний крок торгів (від 1 до 10 відсотків);
- Назва аукціону;
- Дата та час початку аукціону;
- Тривалість оренди, місяців, днів;
- Відомості про майно, що виставляється на торги.
По закінченню заповнення інформації, натисніть кнопку «Зберегти».
Якщо все введено правильно, результатом стане напис «Аукціон збережено як чернетку», в подальшому
ви можете повернутись до редагування цього аукціону в пункті меню «Мої лоти».

Після створення аукціону, наступним кроком має стати додавання активів до нього, на сторінці з’явиться
кнопка «Додати актив аукціону», якою і потрібно скористатись.
Після натискання вас переадресує на форму «Додати актив аукціону», в якій потрібно заповнити наступну
інформацію:
- Опис активу;
- Кількість і одиниці виміру;
- Код CAV;
- Строк дії договору (від);
- Строк дії договору (до);
- Місце знаходження та поштові дані.
Після закінчення заповнення, всіх полів, натисніть кнопку «Зберегти».
Далі перевірити чи все вірно, та натиснути кнопку «Зберегти».

Після збереження інформації про лот потрібно «Завантажити документи». Після завантаження потрібних
документів натискаємо кнопку «Опублікувати».

Після публікації аукціона, статус аукціону змінюється на «Опубліковано».
Вітаємо! Ваш лот опубліковано, це початок періода прийому заяв на участь в аукціоні.

