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Загальні відомості 
 

Веб-сайт «Система електронних торгів арештованим майном» (torgi.minjust.gov.ua) 

розроблений на виконання вимог Тимчасового порядку реалізації арештованого майна 

шляхом проведення електронних торгів (далі - Порядок), затвердженого Наказом 

Міністерства юстиції України від 16квітня 2014 року № 656/5 зі змінами внесеними Наказом 

Міністерства юстиції України від 06 червня 2014 року № 896/5. 

Вказаний веб-сайт забезпечує здійснення в електронній формі процесів реєстрації та 

редагування інформації про аукціони, подання й обробки заявок на участь в електронних 

торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями 

майна, обробку інформації про електронні торги. 

Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на  

Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок 

Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною  

на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені Порядком. 

Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого 

кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.  

В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він 

бере участь, відповідно до його прав. 

Для участі у торгах з продажу арештованого майна, початкова вартість якого 

становить 100 000 (сто тисяч) гривень та більше, потрібно мати власний електронний 

цифровий підпис (ЕЦП). 

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ЕЦП яких можливо 

використовувати для участі у торгах, розміщено у розділі «ЕЦП» сайту торгів.  
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Вимоги до робочого місця учасника електронних торгів 
 

 доступ до мережі Інтернет; 

 наявність встановленого браузеру (Internet Explorer з 10 версії, Google Chrome  

з 8 версії, Mozilla Firefox з 4 версії, Opera з 12 версії, Safari з 6 версії) з останньою 

версією Java для переходу за адресою http://torgi.minjust.gov.ua/. 

 Примітка. Браузер Safari використовувати тільки для облікового запису учасника, який не буде 

використовувати ЕЦП.  

 

Процедура реєстрації на Веб-сайті 
 

Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації. Для цього йому 

необхідно виконати наступні дії: 

1. Перейти у вікні браузеру за посиланням http://torgi.minjust.gov.ua/. 

2. На головній сторінці натиснути на кнопку [Реєстрація] або [Зареєструватись]. 

 

3. В електронній формі «Реєстрація користувача» заповнити обов’язкові поля, які 

позначені «*». 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsafari.ru.softonic.com%2F&ei=InvCU5uBNaLe7Abhq4CQBQ&usg=AFQjCNGEsijWHOHY6aFuWNR-1nF8PJGgng
http://torgi.minjust.gov.ua/
http://torgi.minjust.gov.ua/
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З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані: 

1. Для фізичної особи: 
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 адресу електронної пошти (яка буде використовуватися для входу) для 

надсилання повідомлень Системи та Організатора ; 

 пароль; 

 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього); 

 номер контактного телефону; 

 поштова адреса; 

 ідентифікаційний номер платника податків; 

 серія документа, що посвідчує особу; 

 номер документа, що посвідчує особу; 

 реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску. 

2. Для уповноваженого представника юридичної особи: 

 адресу електронної пошти (яка буде використовуватися для входу) 

уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора; 

 пароль; 

 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника 

юридичної особи; 

 номер контактного телефону уповноваженої особи; 

 найменування юридичної особи; 

 код за ЄДРПОУ; 

 ідентифікаційний номер платника податків уповноваженої особи; 

 серія  та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; 

 реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску. 

Якщо учасник електронних торгів є платником ПДВ, то необхідно встановити прапорець  

у полі «Платник ПДВ» та додати скан-копію свідоцтва платника ПДВ. 

 

УВАГА! Додати файл можливо у вигляді файлу формату jpg, png або gif. 

При заповненні реквізитів рахунку для повернення гарантійного внеску заповнюється форма 

рахунок в банку або банківська карта. 

Якщо обрано рахунок в банку, заявник надає такі дані: 

 назва отримувача; 

 код отримувача (ІПН отримувача): 

 назва банку отримувача; 

 код банку отримувача (МФО); 

 рахунок отримувача.  

Якщо обрано банківська карта, заявник надає такі дані: 

 назва отримувача; 

 код отримувача (код за ЄДРПОУ банку); 

 назва банку отримувача; 

 код банку отримувача (МФО); 

 рахунок отримувача; 

 призначення платежу. 
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4. Після заповнення всіх обов’язкових полів натиснути кнопку . 
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5. У разі, якщо одне чи декілька обов’язкових полів не заповнено або заповнено невірно, 

Система видасть відповідне повідомлення. 

 

6. Після успішної реєстрації буде виведено повідомлення. 

 

7. Система надішле на особисту поштову скриньку лист, в якому потрібно перейти за 

посиланням, для активації користувача. Після переходу з’явиться повідомлення про 

успішну реєстрацію. 

 

8. На головній сторінці натиснути на кнопку [Вхід] або [Увійти]. 

 

9. У вікні, що з’явиться, потрібно ввести логін та пароль для входу до особистого 

кабінету. 
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10. Відкривається особистий кабінет учасника, у якому розміщуються інформаційні 

повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, у яких він бере 

участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, 

проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні 

учаснику матеріали. 

 

У разі, якщо стартова ціна лота становить від 100000 грн. і більше, необхідно прикріпити 

ЕЦП до кабінету користувача. Для цього необхідно виконати наступні дії: 
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1. В особистому кабінеті перейти до електронної форми «Зміна персональних даних» та 

натиснути кнопку .  

 

2. У вікні попередження натиснути кнопку [Run]. 
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3. Завантажити електронний цифровий підпис, обравши провайдера ЕЦП, 

використовуючи кнопку [Зчитати ключ ЕЦП] : 

 

У вікні попередження натиснути кнопку [Allow]. 
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Після успішного завантаження ЕЦП буде виведено повідомлення: 

 

УВАГА! При неможливості завантаження ЕЦП, необхідно впевнитись, що Заявка на 

участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на 

участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних 

торгах за іншими лотами. 

УВАГА! Плагін Java, який використовується при зчитуванні ключа ЕЦП, не може 

бути запущений у різних вкладках (або вікнах) одного браузеру одночасно. Якщо 

станеться описувана ситуація, користувачеві буде показано повідомлення про 

помилку завантаження Java (при цьому ключ ЕЦП зчитаний не буде). Після 

отримання вказаної помилки, необхідне перезавантаження усіх вікон браузера. 

Якщо виникне необхідність працювати в системі з ЕЦП у різних вкладках (вікнах) 

одночасно, необхідно використовувати браузери різних виробників. 

 

Порядок участі зареєстрованого учасника в електронних торгах 
 

Для участі в електронних торгах учасник в особистому кабінеті переглядає інформацію про 

майно (лоти). Детальну інформацію про майно (лот) можна оглянути перейшовши на 

сторінку лота. 

 

У результаті відкривається електронна форма з основними відомостями про лот:  

 характеристика лоту; 

 інформація про лот; 

 вкладення;  

 заявки на участь у торгах,  

 цінові пропозиції,  
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 порядок та умови. 

 

Щоб прийняти участь в електронних торгах необхідно на сторінці лота натиснувши на кнопку 

[Прийняти участь]. 
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При цьому буде автоматично сформовано заявку на участь в електронних торгах  

та надіслано Організатору, та з’явиться повідомлення про прийняття Системою заявки по 

обраним лотам: 

 

УВАГА! Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному 

лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом 

для участі в електронних торгах за іншими лотами. 

Якщо виникне необхідність працювати в системі з ЕЦП у різних вкладках (вікнах) 

одночасно, необхідно використовувати браузери різних виробників. 

 

 

При натисканні  кнопки  необхідно підтвердити сплату гарантійного внеску 

онлайн. 

 

 

Автоматично відкривається інформаційне вікно «Платіжна система», в якому необхідно 

встановити прапорець в полі «Я ознайомлений (на) з договіром-офертою на переказ коштів при 

здійсненні інтернет платежів» та натиснути кнопку [Оплата]. 
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У вікні «Portmone.com» ввести реквізити платіжної карти (номер і термін дії), CVV2/CVC2 код та 

натиснути кнопку [Сплатити]. 
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При натисканні кнопки  автоматично відкриється квитанція на оплату, яку 

можна одразу роздрукувати: 

 

Усі торги, які очікують сплати, можна переглянути перейшовши до розділу «Очікують 

сплати»: 
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Учасник сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок, який 

вказаний у квитанції, що була надіслана на електронну адресу. Коли надійде сплата на 

рахунок Організатора, учасника буде проінформовано електронною поштою про те, що він 

зареєстрований як учасник електронних торгів.  

Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення 

інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення 

електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації 

предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення 

електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі  

в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних 

торгів. 

У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Системи, та у разі сплати гарантійного 

внеску, усі лоти, в яких буде приймати участь учасник, можна переглянути перейшовши  

до розділу «Сплачені (чекають торгів)»: 
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Порядок проведення електронних торгів 

Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про 

електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 

18-ї години. 

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку (до 18-ї 

години), електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі 

останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може 

перевищувати шести годин. 

В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами,  

у яких бере участь учасник: 
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Учасник має можливість переглянути інформацію, що містить відомості про останню цінову 

пропозицію щодо лота, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних торгів 

оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції.  

 

Учасники подають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через  

Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про 

електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна 

наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу  

за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою 

момент відправки учасником цінової пропозиції. Щоб подати цінову пропозицію по лоту 

необхідно натиснути на кнопку [Подати цінову пропозицію]: 
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Підтвердити цінову пропозицію: 

 

У разі коли ціна лота становить від 100000 грн. і більше, цінова пропозиція повинна бути 

підписана за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її. 

Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент підпису 

цінової пропозиції засобами електронного цифрового підпису. 
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У вікні попередження натиснути кнопку [Run]. 

 

Завантажити електронний цифровий підпис, обравши провайдера ЕЦП, використовуючи кнопку 

[Зчитати ключ ЕЦП] (рекомендується при розміщенні ЕЦП на змінному носії). 

 

У вікні попередження натиснути кнопку [Allow]. 
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Примітка. При введенні некоректного пароля виникає повідомлення про помилку. Необхідно 

повторити введення пароля. 

 

 

Після успішного підписання буде виведено повідомлення: 

УВАГА! При неможливості завантаження ЕЦП, необхідно впевнитись, що Заявка на 

участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на 
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участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних 

торгах за іншими лотами. 

УВАГА! Плагін Java, який використовується при зчитуванні ключа ЕЦП, не може 

бути запущений у різних вкладках (або вікнах) одного браузеру одночасно. Якщо 

станеться описувана ситуація, користувачеві буде показано повідомлення про 

помилку завантаження Java (при цьому ключ ЕЦП зчитаний не буде). Після 

отримання вказаної помилки, необхідне перезавантаження усіх вікон браузера. 

Якщо виникне необхідність працювати в системі з ЕЦП у різних вкладках (вікнах) 

одночасно, необхідно використовувати браузери різних виробників. 

Далі необхідно подати цінову пропозицію по лоту, натиснувши на кнопку [Висунути цінову 

пропозицію] та підтвердити цінову пропозицію. 

 

УВАГА! Якщо лот є предметом іпотеки, учасник сплатив гарантійний внесок для 

участі в електронних торгах на рахунок Організатора, але він не надійшов до початку 

проведення торгів, то після підписання ЕЦП з’явиться повідомлення: 

 

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення 

електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників 
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запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від 

інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною. 

Про те, що перемагає цінова пропозиція конкретного учасника, буде виведено повідомлення 

на сторінці лота: «У даний момент перемагає Ваша пропозиція».  

 

УВАГА! Встановлено обмеження при подачі цінової пропозиції, а саме учасник може 

подавати не більше однієї цінової пропозиції за п’ять хвилин. Дане обмеження знімається за 

п’ять хвилин до закінчення аукціону. 

Повідомлення про обмеження буде відображатися в день проведення електронних торгів на 

сторінці лота: 
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Порядок оформлення результатів електронних торгів 

Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення 

електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол 

електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше 

наступного робочого дня. Для перегляду протоколу електронних торгів необхідно на 

сторінці лота перейти за посиланням «Протокол торгів». 

 

Відкривається протокол електронних торгів у форматі PDF: 
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До протоколу вноситься така інформація: 

 дата і час початку та завершення електронних торгів; 

 реєстраційний номер лота; 

 назва лота; 

 місцезнаходження майна; 

 стартова ціна та продажна ціна лота, цінові пропозиції учасників; 

 сума сплаченого гарантійного внеску; 

 розмір винагороди Організатору, яку переможець електронних торгів повинен 

додатково сплатити у разі реалізації майна за ціною, вищою від стартової, та 

реквізити рахунку для її сплати; 
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 відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер 

учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну); 

 дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота; 

 реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який необхідно 

перерахувати кошти за придбане майно. 

 Реквізити для надсилання протоколу. 

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня 

розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про 

переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця: 
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У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів 

вноситься відповідна підстава: 

 

Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із 

Особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника 

Організатору або надсилається засобами зв'язку на поштову адресу Організатора. 

Підписаний протокол має надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати 

отримання протоколу переможцем в Особистому кабінеті. 

Усі протоколи, які очікують підписання, можна переглянути перейшовши до розділу 

«Очікують підписання»: 
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На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських 

днів з дня підписання протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах 

майно.  

Усі лоти, які очікують додаткової сплати, можна переглянути перейшовши до розділу 

«Очікують додаткової спати»: 
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Пошук інформаційних повідомлень по лоту 
 

Операція надає можливість пошуку інформації по лоту за певними пошуковими критеріями. 

 

Може задати один або декілька з наступних параметрів пошуку:  

 Регіон (вибір значення з переліку регіонів), 

 Стан аукціону (вибір значення з переліку станів аукціону), 

 Номер публікації лота, 

 Ціна, 

 Найменування лота, 

 Дата закінчення подання заявок, 

 Вид майна (вибір значення з переліку видів майна), 

 Дата проведення. 

Задати дату закінчення подання заявок або дату проведення у відповідних полях пошуку 

можливо шляхом вибору потрібного значення у календарі, для відкриття якого слід 

натиснути у відповідному полі або шляхом введення з клавіатури (наприклад: 20.09.2014). 

Для того, щоб розпочати пошук за заданими параметрами пошуку, слід натиснути кнопку 

[Пошук].  

Зворотній зв'язок 
 

З питань роботи веб-сайту необхідно звертатися за телефоном 0 (800) 501 310.  


