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Загальні відомості 
«Система електронних торгів»(etp) – веб-сайт, призначений для організації 

та проведення електронних публічних торгів (аукціонів), конкурсів  з реалізації майна 

та немайнових активів.  

 

Система надає можливості: 

 реєструвати та редагувати інформацію про аукціони; 

 подавати і обробляти заявки на участь в електронних торгах; 

 подавати і обробляти заявки на продаж активів; 

 проводити електронні торги (аукціони) з реалізації майна та немайнових активів, 

за потреби зупиняти торги, проводити уцінку майна, знімати майно з реалізації 

та проводити повторні електронні торги; 

 оформляти результати електронних торгів. 

 

Система є публічною та загальнодоступною. Будь - яка особа, що має доступ до 

мережі Інтернет може отримати інформацію про умови проведення торгів, майно, що 

виставлене на торги та результати проведених торгів. 

 

Правове врегулювання реалізації майна 
Всі операції з організації та проведення електронних аукціонів виконуються 

відповідно до діючого законодавства. Система розроблена відповідно до Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про електронний цифровий підпис», Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про захист 

персональних даних», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом», Закону України «Про товарну біржу», Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення 

неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 та регулює відносини, 

що виникають між організаторами, замовниками, учасниками та третіми особами, під час 

проведення електронних торгів (аукціонів) на електронному майданчику ТБ «Центральна 

універсальна товарна біржа». 

 

Безпека використання Системи 
Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого 

кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля. В Особистому 

кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере 

участь, відповідно до його прав. 

Для проходження процедури реєстрації необхідно отримати ЕЦП в центрі 

сертифікації ключів. * 

 

Вимоги до робочого місця учасника електронних торгів 
На робочому місці учасника торгів (аукціонів) має бути забезпечене виконання 

наступних вимог: 

 доступ до мережі Інтернет; 

 ПК відповідної модифікації для забезпечення безперебійної роботи; 

 наявність встановленого браузеру (Internet Explorer з 10 версії, Mozilla 

Firefox з 4 версії, Opera з 12 версії, Google Chrome з 8 версії) з останньою 

версією Java для переходу за адресою https://www.cuex.com. 
 

Для участі в електронних торгах учасник повинен: 
1. Пройти процедуру реєстрації на Веб-сайті, або увійти у Систему під своїм обліковим 
записом. 

2. Подати заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті та 
виконати інші вимоги, визначені Правилами. 

3. За необхідності сплатити гарантійний та реєстраційний внески на рахунок 

Організатора, на підставі рахунків, які направляються на електронну адресу 

зареєстрованого учасника торгів під сам подачі заявки  (залежить від алгоритму 

проведення торгів). 

 
* Дана норма вступить в силу після врегулювання законодавства, яке стосується ЕЦП. Дата, з якої 

використання ЕЦП для користувачів обов’язкова, буде повідомлена додатково на веб-сайті організатора. 
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Реєстрація на Веб-сайті: 
Під час реєстрації створюється обліковий запис, за яким користувач 

ідентифікується у Системі. 

 
Для реєстрації на сайті виконайте наступні дії: 

 

1. Перейдіть за посиланням  https://www.cuex.com.ua. 

 

 
 

 

 

2. Натисніть кнопку [Реєстрація користувача].  

 

 
 

АБО виберіть лот, який бажаєте придбати та натисніть на кнопку [Взяти участь у 

торгах], після чого користувача буде направлено на сторінку реєстрації. 

 
 

 

 

https://www.cuex.com.ua/
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3. Прочитайте уважно «Регламент» та погодьтеся з його умовами. 

 

 
 

 
4. Учасником торгів може бути як фізична, так і юридична особа. Щоб обрати тип 

реєстрації встановіть відповідну позначку: «Юридична особа» або «Фізична 

особа».  

 

 
 

 

5. Для реєстрації користувача, від імені якого буде проводитися вхід на електронний 
майданчик, необхідно заповнити наступну форму. В електронній формі «Реєстрація 

користувача» заповніть обов'язкові поля, які позначені «*» та прикріпіть вказані 

документи у заданому форматі. 
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Реєстрація користувача 
 

 

 
Для фізичної особи вкажіть наступні обов’язкові дані та прикріпіть наступні 

документи: 

 Прізвище, ім’я, по-батькові; 

 E-mail; 

 Пароль; 

 Повтор паролю; 

 Контактний телефон; 

 Реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску; 

 Індекс; 

 Область 

 Місто/село/селище; 

 Вулиця; 

 Будинок; 

 Квартира; 

 ідентифікаційний номер платника податків; 

 Серія та номер паспорта; 

 Ким видано паспорт; 

 Дата видачі паспорта; 

 Завантажте копії документів. Розмір кожного файлу – до 2 Мб (ZIP, RAR, JPG, 

GIF, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF): 

 Копію документа, що підтверджує особу; 

 Копію ідентифікаційного коду. 
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Для юридичної особи вкажіть наступні обов’язкові дані та прикріпіть наступні 

документи: 

 Прізвище, ім’я, по-батькові; 

 E-mail; 

 Пароль; 

 Повтор паролю; 

 Контактний телефон уповноваженої особи; 

 Реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску; 

 Повне  найменування юридичної особи; 

 код ЄДРПОУ; 

 Юридична адреса: індекс, область, місто/село/селище, вулиця, будинок, офіс; 

 Фактична адреса: індекс, область, місто/село/селище, вулиця, будинок, офіс; 

 Ідентифікація представника: ідентифікаційний номер платника податків, серія та 

№ паспорта, ким виданий, дата видачі; 

 Завантажте копії документів. Розмір кожного файлу – до 2 Мб (ZIP, RAR, JPG, 

GIF, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF). 

 Виписка з ЄДР або свідоцтво про реєстрацію; 

 Копія документу, що підтверджує особу; 

 Копія ідентифікаційного коду; 

 

6. Вкажіть цифровий код, що зображено на малюнку. Встановіть позначку «Надаю 

дозвіл на обробку моїх персональних даних», а потім натисніть кнопку 

[Зареєструватися]. 

 
 

7. Якщо одне чи декілька обов'язкових полів не заповнено або заповнено невірно, 

Система наведе перелік полів, що містять помилку. Виправте помилки, введіть код 

та натисніть кнопку [Зареєструватися] ще раз. Після успішної реєстрації буде 
виведено повідомлення: 

 
8. Система надішле на особисту поштову скриньку лист з посиланням, за яким потрібно 

перейти для активації облікового запису. Після переходу з'явиться повідомлення 

про успішну реєстрацію. 
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9. Протягом терміну встановлено регламентом та правилами, адміністратор електронного 

майданчику розглядає документи надані користувачем на відповідність вимогам, які 

встановлені регламентом та правилами і приймає рішення про реєстрацію користувача 

або відмову в реєстрації. У всіх випадках представнику користувача направляється 

лист на вказану при реєстрації користувача основну адресу електронної пошти. 

 

Вхід в Особистий кабінет 
1. На головній сторінці веб-сайту, в полі  [Авторизація] введіть E-mail, пароль, 

введений при реєстрації та натисніть посилання [Вхід]. При відповідних 

настройках браузера значення параметрів, указаних в даному діалоговому вікні, 

можуть запам’ятовуватися на клієнтській машині і використовуватися при наступних 

входженнях на електронний майданчик. 

 
2. Відбувається вхід до Особистого кабінету учасника та відкривається Головна 

сторінка сайту.  

 

На головній сторінці сайту відображено: 

 

 Стан участі в торгах та інформацію особистого кабінету. 

 Біржовий бюлетень торгів (Аукціонів), який відображає таблицю лотів з короткою 

характеристикою, яка завантажена Продавцем при створенні лоту. 

 Блок, що показує короткий витяг з останніх новин. З нього можливо перейти на 

сторінку з новинами, де користувач може переглянути всі новини та ознайомитися 

з обраними темами докладно. 

 Систему пошуку лотів. 

 

 
 

3. Після входження до Особистого кабінету відображується сторінка, варіант якої 

показаний нижче. Склад розділів сторінки визначається роллю користувача. 

Особистий кабінет учасника торгів складається з наступних розділів: 

 Інформації про ІD користувача; 

 Вкладка [Мої аукціони (торги)], де відображаються лоти по яких приймає чи 
приймав участь учасник протягом останніх 30 днів; 
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 Вкладка [Мій профіль], при натисканні якої з’являється можливість змінити 

дані користувача. УВАГА!!!!! Після зміни даних реєстраційної форми обліковий 

запис буде тимчасово заблоковано до перевірки відповідності адміністратором; 

o  
 

 Вкладка [Зміна паролю] дозволяє змінити пароль; 

 

 
 

Для зміни пароля, що використовується Учасником для входу в Систему виконайте 

наступні дії: 

1. У профілі учасника оберіть вкладку «Змінити пароль». 

2. Заповніть відповідні поля форми, вказавши старий пароль та новий пароль. 

3. Натисніть кнопку [Зберегти]. 
 

Відновлення паролю 
Якщо Ви раніше вже реєструвалися в Системі, але забули свій пароль - 

скористайтеся функцією відновлення паролю: 

 

1. У вікні «Авторизація» натисніть посилання «Забули пароль». 

2. У електронній формі «Забули пароль» вкажіть e-mail адресу, на яку буде 
відправлено лист з інструкціями для відновлення паролю. Натисніть кнопку 

[Відправити]. 

 

 
 

3. Відкрийте лист, надісланий Системою на вказаний Вами e-mail та перейдіть за 
посиланням, що наведено у листі. 
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4. У електронній формі «Відновлення паролю» введіть новий пароль для входу 

у Систему. Натисніть кнопку [Зберегти]. 

 

Алгоритм проведення електронних торгів 
 

  Якщо ви вирішили прийняти участь у електронних торгах, Вам слід ознайомитися з 

Правилами, що описують загальні правила проведення електронних торгів. 

  Електронні торги проводяться згідно визначених правил (алгоритму). Алгоритм, 

який застосовується для проведення торгів, залежить від типу лоту . Торги можуть 

проводитись за алгоритмами: відкриті торги (аукціон), конкурс заявок. 

 

Відкриті торги (аукціон) 
  При проведенні відкритих торгів (аукціону), лот заздалегідь публікується на 

сайті. Для участі у відкритих торгів (аукціону) учасник повинен зареєструватися та 

сплатити реєстраційний та гарантійний внесок у визначений законодавством термін. Під 

час торгів покупці роблять ставки з визначеним кроком. Перемагає учасник, що 

запропонував найбільшу ціну і дотримався всіх умов проведення торгів.  

 

Конкурс заявок 
  При проведенні конкурсу заявок, лот заздалегідь публікується на сайті. Для 

участі у конкурсі заявок учасник повинен зареєструватися та сплатити реєстраційний 

та гарантійний внесок у визначений законодавством термін. 

  Відповідно до Правил кожен учасник конкурсу (аукціону) надсилає через Інтерфейс 

Організатора торгів для участі у конкурсі (аукціоні) заяву про участь у конкурсі 

(аукціоні). До заяви додаються скановані копії документів передбачені законодавством 

та указані в повідомленні про проведення конкурсу (аукціону). 

  Протягом 2 (двох) робочих днів після останнього дня надання учасниками конкурсу 

(аукціону) пакету документів, Організатор торгів визначає список учасників конкурсу 

(аукціону) та визначає початкову ціну кожного лоту (об`єкту продажу або групи 

об`єктів продажу), з якої починається продаж лоту на конкурсі (аукціоні), як більшу 

з поміж двох цін - визначеною відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, і вищою ціною, запропонованою учасниками 

конкурсу (аукціону) шляхом надання електронних конвертів з ціновими конкурсними 

пропозиціями. 

  Організатор торгів у визначений день і час проведення конкурсу (аукціону) 

розпочинає проведення конкурсу (аукціону), після чого зареєстровані учасники 

конкурсу (аукціону) надають Організатору торгів свої цінові конкурсні пропозиції, 

які мають відповідати ціновим конкурсним пропозиціям, наданим разом з пакетом 

документів та заявою. При цьому, Організатор торгів через веб-сайт оприлюднює усі 

цінові конкурсні пропозиції, надані зареєстрованими учасниками конкурсу (аукціону). 

  Організатор торгів оприлюднює початкову ціну кожного лоту (об`єкту продажу або 

групи об`єктів продажу), з якої починається продаж лоту на конкурсі (аукціон). 

  Учасники конкурсу (аукціону) після оприлюднення Організатором торгів усіх 

цінових конкурсних пропозицій та визначення Організатором торгів початкової ціни 

лоту мають право протягом 10 (десяти) хвилин надати Організатору торгів  додаткові 

цінові конкурсні пропозиції, які мають перевищувати початкову ціну відповідного 

лоту. При цьому, кожна з додаткових цінових конкурсних пропозицій, наданих 

учасниками конкурсу (аукціону), повинна перевищувати попередню не менше ніж на крок 

аукціону. 
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  Учасники конкурсу (аукціону) під час проведення конкурсу (аукціону) мають право 

неодноразово надавати Організатору торгів свої додаткові цінові конкурсні пропозиції 

в порядку, визначеному Правилами, до визначення Організатором торгів найбільшої 

додаткової цінової конкурсної пропозиції. При цьому, Організатор торгів забезпечує 

рівноцінну можливість усім учасникам конкурсу (аукціону) для надання додаткових 

цінових конкурсних пропозицій під час проведення конкурсу (аукціону). 

  Переможцем конкурсу (аукціону) вважається (визначається) той учасник конкурсу 

(аукціону), який на початку конкурсу (аукціону) запропонував (надав) Виконавцю 

конкурсу (аукціону) початкову ціну за умови відсутності під час проведення конкурсу 

(аукціону) додаткових цінових конкурсних пропозицій учасників конкурсу (аукціону) 

або під час проведення конкурсу (аукціону) надав  

Організатору торгів найбільшу додаткову цінову конкурсну пропозицію,  

за відповідним рішенням конкурсної комісії, яке оформлюється Організатором торгів у 

вигляді протоколу засідання конкурсної комісії. 

 

Участь в електронних торгах 
Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення 

інформаційного повідомлення і закінчується в терміни передбачені в повідомленні.  

Для того, щоб приймати участь в торгах необхідно виконати наступні дії: 

 

1. Зайти на веб-сайт системи електронних торгів за адресою: 

https://www.cuex.com.ua, перейти на електронний торговий майданчик та увійти в 

Особистий кабінет. 

2. Обрати лот, який бажаєте придбати, визначивши перед цим статус торгів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cuex.com.ua/
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3. Відкрити детальну інформацію про лот, натиснувши на назву чи номер лоту. 

 
 

4.  Ввійшовши на сторінку лоту з’являється інформація про лот (початкова 

вартість, крок аукціону, час подачі заяв, час до початку та закінчення торгів, інше), 

стан торгів, з можливістю реєстрації на участь в торгах по ньому. 

 
 

5.  Після натискання на клавішу [Взяти участь в торгах] на електронну адресу 
учасника направляється лист з заявою та квитанціями на оплату гарантійного та 

реєстраційного внесків. Учасник сплачує гарантійний внесок у відсотках від початкової 

вартості лоту 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. 
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6. Після підтвердження заявки, учасник має право приймати участь в торгах 

(аукціонах). 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. 

 

 
 

 

7. З правилами проведення та детальною інформацією про лот можливо ознайомитись 

у вкладці [Порядок та умови участі]. 

 

Проведення сесій електронних торгів 
 

Відкриті торги (аукціон) 
Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні день 

та час. Електронні торги проводяться протягом часу встановленого в повідомленні. 

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, 

електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої 

цінової пропозиції.  

У вкладці [Мої аукціони (торги)] Особистого кабінету учасник може 

переглянути активні на даний момент електронні торги, у яких він бере участь. 

 

 
 

 



14 

Учасник має можливість переглянути інформацію, що містить відомості про останню 

цінову пропозицію щодо лоту, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних 

торгів оновлюється одразу після внесення одним з учасників наступної цінової 

пропозиції. 

 

 
 

Учасники подають свої цінові пропозиції по лоту через Веб-сайт електронних 

торгів з кроком підвищення, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша 

цінова пропозиція рівна початковій вартості лоту. 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 потрібно: 

1. Зайти на сторінку лоту, по якому подано заявку та яку підтверджено 

Організатором, зі статусом торгів [В стадії проведення]: 

 
 

2. Натиснути на обрану цінову пропозицію в списку [Подати пропозицію]: 
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Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент 

завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один з 

учасників запропонував придбати майно за початковою вартістю і пропозицій щодо 

купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за початковою 

вартістю. 

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

повідомлення на сторінці лоту: [Ваша пропозиція найбільша]. 

 

Порядок оформлення результатів електронних торгів 
Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про 

завершення електронних торгів. Система автоматично формує протокол електронних торгів 

по лоту після їх закінчення, який автоматично направляється на електронну адресу 

переможця, вказану при реєстрації користувача. У разі визнання електронних торгів 

такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава. 

На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом терміну 

встановленого в повідомленні про торги, здійснює розрахунки за придбане на 

електронних торгах майно. 

 

Пошук інформаційних повідомлень по лоту 
Система надає можливість пошуку інформації по лоту за певними пошуковими 

критеріями. 

 
Можна задати один або декілька параметрів пошуку: 

 Предмет торгів – вид майна; 

 Боржник; 

 Спеціалізована організація (організатор торгів); 

 Арбітражний керуючий; 

 Початкова ціна продажу майна, грн., від;  

 Початкова ціна продажу майна, грн., до;  

 Дата розміщення оголошення, від; 

 Дата розміщення оголошення, до; 

 Дата закінчення подання заявок; 

 Дата закінчення подання заявок, від;  

 Дата закінчення подання заявок, до;  

  Дата проведення торгів (аукціону), від;  

  Дата проведення торгів (аукціону), до;  

  Місце проведення торгів (аукціону);  

 Номер лоту (реєстраційний номер);  

 Стан торгів; 

 Вид договору, що укладається. 

Щоб задати дату проведення або дату закінчення подання заявок, у відповідних 

полях пошуку оберіть значення у календарі або введіть дату з клавіатури (наприклад: 

20.09.2015). Щоб розпочати пошук за заданими параметрами натисніть кнопку [Шукати]. 


