
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація учасника/участь в торгах  

на сайті https://sale.auction.org.ua 
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Крок №1 — реєстрація на майданчику PUBLIC PROC  
 

 
 

 

 

 



 
 

 
Заповніть всі обов'язкові поля розділу позначені зірочкою (*) : 

  

o поштовий індекс; 

o місто (впишіть назву та виберіть зі списку); 

o вулиця (назва, номер будинку та номер квартири/офісу). 

o Реквізити банківського рахунку 

 

https://sale.auction.org.ua/uk/user/register#bankAccount-collapse


 

Крок №2 — авторизація на майданчику PUBLIC PROC 

 

 
 
* Після авторизації на майданчику, перейдіть до пошуку лоту  

 

 



Крок №3 — пошук аукціонів 

 

 
 

Якщо ви здійснюєте пошук за номером аукціону, впишіть його в поле «Ідентифікатор аукціону». Номери аукціонів можуть мати такий вигляд: 

 

o GFE001-UA-20210720-00616 (номер аукціона); 

o G24N020286 (номер лота). 

  

Якщо ви знайшли цікавий аукціон, але хочете продовжити пошук, ви можете зберегти його в обране, щоб мати можливість повернутись до нього в 

майбутньому 

Якщо вам не вдалось знайти потрібний аукціон, можете зателефонувати в наш колл-центр за телефоном 0 800 339 627  



 

 

Крок №4 — подача пропозиції в торгах 

 

 



 
Перед тим як подати пропозицію, уважно ознайомтесь з умовами аукціону та з документацією, завантаженою організатором. 

  

Після того як ви знайшли відповідний лот, натисніть кнопку «Створити заявку на участь» 

 

У відповідне поле введіть свою цінову пропозицію за відповідний лот в цифровому форматі (1,2,3…..7,8,0 )  наприклад 250000.00, та натисніть 

«Зберегти». Відповідно до Регламенту сума пропозиції повинна бути не менш за початкову (стартову) ціну лоту. 

* Увага! цінову пропозицію ви маєте можливість змінювати необмежену кількість разів  

 



 
 

Далі сформуйте рахунок на сплату гарантійного внеску, натиснувнув кнопку «Завантажити», рахунок для участі за відповідним лотом буде 

сформовано автоматично. Після сплати рахунка копію квитанції про сплату додайте в розділ «Створення заявки на участь» натиснув «+» додайте 

копію квитанції.  

 

Зверніть увагу! За годину до закінчення подачі цінових пропозицій гарантійний внесок вже має бути зарахований на рахунок Оператора та 

відображатися у вашому особистому кабінеті! 

 

Після оплати ви можете завантажити документи для участі в торгах, які вимагаються організатором торгів у документації під аукціоном та 

Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються  (Регламент ЕТС). 



 

Приклад необхідних документів за Регламентом: 

 

1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика. 

2. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення — 

надати оператору запевнення в письмовій формі в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником). 

3. Для фінансових компаній — надати свідоцтво про реєстрацію. 

 *Якщо організатор вимагає додаткові документи, обов’язково довантажуйте їх. 

 Для завантаження документів натисніть зайдіть  в розділ «Створення заявки на участь» натиснув «+» Після цього натисніть кнопку «Зберегти». 

 

Крок №5.1 — аукціон (англійський) 
 

В призначену дату і час увійдіть в свій профіль в розділ «Заявки на участь» виберіть  аукціон і натисніть кнопку «Перейти до торгів» . До початку 

аукціону уважно ознайомтеся з Умовами (Правилами) та рекомендаціями з технічних питань, або скористайтесь послугами фахівця майданчика 

за телефон 0 800 339 627, або послугами Вашого персонального менеджера. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Після ознайомлення з Умовами (Правилами) та рекомендаціями з технічних питань, натисніть «ПОГОДЖУЮСЬ» 

 

 
 

 

 

ВІТАЄМО! Ви повноцінний учасник аукціону торгів. Доказом того що Ви само є «Учасником торгів» є відображення в нижньому лівому куті 

інформації про Ваш IP та ID учасника аукціону. У спостерігачів ID та IP відсутні. 



 
 

 

Чекайте на початок аукціону, та пропонуйте ставки самостійно, або користуючись послугами Вашого персонального менеджера, або телефонуйте 

0 800 339 627. Вдалих Вам перемог ! 



 
 

В час початку аукціону система бере 5-хвилинну перерву. Аукціон складається з трьох раундів. На екрані відображається інформація про кількість 

учасників без назв (вони іменуються лише Учасник 1, Учасник 2 і т.д.) та їх початкові ставки. Формується черга учасників за критерієм «Ціна»: від 

найменшої до найвищої з попереднього етапу. Якщо ціни однакові, то першим робить ставку учасник, що подав пропозицію пізніше Кожен учасник 

аукціону має 3 хвилини, щоб змінити свою ціну мінімум на крок аукціону або залишити її без змін. Аналогічно проходять другий і третій раунди. Для 

того, щоб зробити ставку, дочекайтесь своєї черги та у відповідному полі вкажіть суму ставки. Натисніть кнопку «Зробити ставку». Ваша ставка буде 

прийнята після завершення трьох хвилин.  

 

 

 

 



Після завершення аукціону на екрані відображається детальна інформація з найменуваннями учасників та переможцем. 

 

 
 

Відповідно до п. 5.10.5 Регламенту, на вимогу переможця електронного аукціону або оператора підписати сформований ЦБД та опублікований в ЕТС 

протокол електронних торгів, за результатами яких був визначений такий переможець або через електронний майданчик якого переможець набув 

право участі у відповідних торгах, та передати підписаний банком протокол відповідно переможцю торгів або відповідному оператору 

електронного майданчика протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту від переможця електронних торгів 

або оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах. 

  

Відповідно до п. 5.10.6 Регламенту банк зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій 

особистий кабінет в ЕТС протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо такий строк не буде 



продовжено, відповідно до умов цього Регламенту ЕТС, та завершити процедуру шляхом натискання кнопки “Завершити електронні торги”. 

Вказаний строк спливає о 18:00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності 

рішення Фонду щодо продовження даного строку. 

  

Учасник з наступною ціновою пропозицією після переможця може повернути свій гарантійний внесок, натиснувши «Відмовитись від 

очікування» та підтвердити відмову. 

 

Крок №5.2 — аукціон (голландський) 

 
В призначену дату і час увійдіть в свій профіль в розділ «Заявки на участь» виберіть  аукціон і натисніть кнопку «Перейти до торгів» . До початку 

аукціону уважно ознайомтеся з Умовами (Правилами) та рекомендаціями з технічних питань, або скористайтесь послугами фахівця майданчика 

за телефон 0 800 339 627, або послугами Вашого персонального менеджера. 

 

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту на аукціоні розпочинається в проміжок часу з 9:30 до 10:00 та завершується в проміжок часу з 16:15 

до 16:45, в залежності від початку аукціону (загальна тривалість покрокового зниження складає 6 годин 45 хвилин). Під час проведення 

електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту 
 

Після того як учасник натискає «Зробити ставку», зниження ціни автоматично зупиняється. Зупинити зниження може лише один учасник (перший 

хто натискає відповідну кнопку). Якщо саме ви зупинили зниження, то поряд з найменуванням «Учасник», відображається слово «Ви» 

 

Інші учасники можуть однократно подати закриту цінову пропозицію в проміжок часу, опубліковану на сторінці аукціону, приблизно з 16:15 до 

16:55 (загальна тривалість складає 10 хвилин)  

 

Після етапу закритих цінових пропозицій учасник, що зупинив аукціон приблизно в період з 16:25 до 17:00 (загальна тривалість складає 5 хвилин), 

побачить всі закриті цінові пропозиції та має можливість запропонувати свою ціну. Цінова пропозиція має хоча б на крок (1% від початкової 

вартості) перевищувати найвищу закриту цінову пропозицію. 

 

Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не було зроблено ставку (не зупинене покрокове зниження), ЕТС 

автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся». За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників 

протягом періоду, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем. 

  

Після завершення аукціону його переможець протягом трьох днів має підписати протокол електронних торгів. 

  

Учасник з наступною ціновою пропозицією після переможця може повернути свій гарантійний внесок, натиснувши кнопку «Відмовитись від 

очікування» та підтвердивши відмову. Зробити це можна тільки поки перший учасник знаходиться на етапі кваліфікації  

 



 
 
 

Команда PUBLIC PROC бажає Вам вдалих аукціонів! Разом до Перемоги! * 0 800 339 627. 
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