
Для реєстрації на торгівельному майданчику натисніть кнопку «Реєстрація»

Оберіть роль, яку ви бажаєте виконувати, учасника торгів, замовника або ж 
органа приватизації.

Введіть адресу електронної скриньки, яку бажаєте використовувати для 
подальшого отримання кореспонденції.



Оберіть логін користувача, який, у майбутньому, будете використовувати для 
входу на торгівельний майданчик. Важливо вводити ім’я латинськими літерами, та 
без використання спецсимволів.

Оберіть пароль, та повторно введіть його у поле «Повтор пароля», який 
захистить ваш обліковий запис від несанкціонованого використання.



Засвідчить, що ознайомились з Правилами проведення торгів, та згодні з 
політикою конфіденційності та договором оферти (якщо реєструєтесь в ролі 
Замовника або Учасника).

Завершіть реєстрацію шляхом натискання кнопки «Зареєструватися»



Якщо все зроблено вірно, то ви повинні отримати повідомлення про те, що 
обліковий запис було створено, та подальші інструкції відіслані на вашу електронну 
пошту, а також повідомлення про те, що зі сторони майданчика очікується 
підтвердження ваших реєстраційних даних.

Наступним етапом стане заповнення даних про організацію. В разі якщо Ви 
реєструєтесь в ролі «Замовник» або «Учасник», Вам потрібно буде вказати форму 
організації, яку ви репрезентуєте. «Фінансова організація» - для учасників, які є 
фінансовими установами, та внесені до єдиного державного реєстру фінансових 
установ. «Фізична особа» – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які діють 
від свого імені та у власних інтересах. «Юридична особа» - для юридичних осіб, 
створених відповідно до законодавства України та які не є фінансовими установами. 
Зверніть увагу, що для різних типів організації, потрібно заповнити різні дані.

Якщо ви репрезентуєте фінансову компанію, Вам потрібно заповнити наступні 
дані про організацію:

- Повна назва організації – назва вашої оргнізації, яка буде використовуватись 
під час торгів;

- код ЄДРПОУ вашої компанії;
- місто, де знаходиться ваша компанія;
- поштовий індекс;
- фактичне адреса компанії;
- номер фінансової ліцензії.

Дані про представника організації:

- Телефон
- Адресу електронної поштової скриньки;
- ПІБ представника;

А також банківські реквізити:

- Назва банку;
- МФО банку;
- Розрахунковий рахунок.

При необхідності ви також можете прикріпити додаткові документи 
натиснувши кнопку «Інші документи».



Завантажте необхідні документи та фінансову ліцензію, шляхом натискання 
кнопки «Виберите файли».

Якщо ви  репрезентуєте юридичну особу, вам потрібно заповнити наступні дані 
про організацію:

- Повна назва організації – назва вашої оргнізації, яка буде використовуватись 
під час торгів;

- код ЄДРПОУ вашої компанії;
- місто, де знаходиться ваша компанія;
- поштовий індекс;
- фактичне адреса компанії;

Дані про представника організації:

- Телефон
- Адресу електронної поштової скриньки;
- ПІБ представника;



А також банківські реквізити:

- Назва банку;
- МФО банку;
- Розрахунковий рахунок.

За необхідності ви також можете прикріпити додаткові документи натиснувши 
кнопку «Виберите файл».

Якщо ви  реєструєтесь від свого імені або як фізична особа-підприємець, вам 
потрібно заповнити наступні дані:

- Регіон в якому ви мешкаєте;
- Місто в якому проживаєте;
- поштовий індекс;
- Фактична адреса проживання;
- Телефон
- Адресу електронної поштової скриньки;
- ПІБ;
- Індивідуальний податковий номер;
- Серія та номер паспорту.

А також банківські реквізити:

- Назва банку;



- МФО банку;
- Розрахунковий рахунок.

За  необхідності ви також можете прикріпити додаткові документи натиснувши
кнопку «Виберите файл».

В разі якщо Ви реєструєтесь в ролі «Орган приватизації», Вам потрібно 
заповнити наступні дані:

- Повна назва організації;
- код ЄДРПОУ;
- регіон;
- місто, де знаходиться ваша компанія;
- поштовий індекс;
- фактичне адреса компанії;

Дані про представника організації:

- Телефон
- Адресу електронної поштової скриньки;
- ПІБ представника;



За необхідності ви також можете прикріпити додаткові документи натиснувши 
кнопку «Вибрать файлы».

По закінченню заповнення інформації, натисніть кнопку «Завершити 
реєстрацію». Якщо все вірно то ви отримаєте повідомлення «Очікується 
підтвердження реєстраційних даних зі сторони майданчика»




