
Основні принципи голландського аукціону:

 1. Протягом одного робочого дня відбуватиметься автоматичне покрокове 

зниження ціни лоту до того моменту, поки покупець не натисне кнопку 

«Придбати».

 2. Для максимізації ціни продажу передбачено етап подання закритих цінових 

пропозицій.

 3. Скасування обмеження на кількість учасників електронних торгів (торги 

вважатимуться такими, що відбулися, якщо в аукціоні візьме участь один 

покупець, який зробить ставку).

 4. Реєстрація на електронні торги можлива у день проведення аукціону.

 5. Ціна лоту зменшується в діапазоні зі 100% до 20% від номінальної 

(балансової) вартості активу.



Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.

Загальна тривалість голландського аукціону складає 6 годин 45 хвилин.

Для того щоб прийняти участь в аукціоні користувач через свій особистий кабінет

здійснює подання заяви про участь. Для цього потрібно відкрити сторінку детальної

інформації обраного аукціону натиснувши на кнопку «ДЕТАЛЬНІШЕ»,

прокрутити сторінку детального опису аукціону донизу до розділу «СТАВКИ», 



встановити обов’язково галочку-підтвердження “Приймаю участь”  та натиснути кнопку 

«ВІДПРАВИТИ». Суму ставки в Голландський системі, при подачі пропозиції, вказувати не 

потрібно.

УВАГА! Якщо ви плануєте прийняти участь у продажу прав вимог, то вам потрібно при 

подачі ВАШОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  додати «Документи пропозиції" це  лист, що Ви не є 

позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим 

поручителем) за кредитним договором та/або договором забезпечення, право вимоги за 

яким є предметом електронних торгів, в яких Ви маєте намір прийняти участь. (зразок 

листа Ви можете отримати на сайті у розділі Користувачам       Зразки заяв).



Оплата гарантійного внеску

Для того щоб взяти участь в аукціоні, Вам ще необхідно сплатити гарантійний внесок у розмірі

5% від початкової суми лоту. Гарантійний внесок може бути сплачений в будь який момент, з

дати публікації оголошення в ЕТС. Гарантійний внесок вважається сплаченим у випадку його

зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год., дня проведення

електронного аукціону.

Сформувати рахунок Ви можете із особистого кабінету користувача в оголошені про 

проведення необхідного аукціону.



Після сплати гарантійного внеску, Ваша цінова пропозиція (ставка) буде прийнята 

оператором майданчика gov.auction,  про що Вам надійде повідомлено на електронну 

пошту.

В день Аукціону ЕТС активує модуль електронного аукціону в проміжок часу з 09-30 

до 10-00 год. в дату, в визначену у відповідному оголошенні. У визначений день та час 

аукціону Вам потрібно зайти в особистий кабінет, переконавшись в тому, що ви 

знаходитесь не в тестовому режимі  та, зайшовши 

знайти аукціон, в якому Ви приймаєте участь та натиснути

Далі потрібно перейти за посиланням «Перейти в аукціон» у нижній частині 

оголошення, для входу в аукціон в якості учасника.



він відкриє нову вкладку в браузері  та виконає перехід на сторінку погодження з 

умовами аукціону.

Після погодження, натиснувши кнопку «ТАК», система переводить учасника на сторінку

аукціону.



Якщо у Вас не відкрився аукціон, потрібно в верхній області браузера натиснути 

і обрати «всегда показывать всплывающие окна с сайта

https://dp.gov.auction» після чого натиснути Готово.

https://dp.gov.auction»/


На сторінці аукціону ви побачите таймер з відліком часу, який залишається до 

закінчення кроку

Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його

завершення, учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту.



За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, 

ЕТС автоматично покроково знижує ціну лоту до моменту досягнення мінімальної 

ціни.

Під час проведення електронного аукціону, на будь-якому етапі до моменту його

завершення, якщо учасник зробить ставку, ЕТС зупиняє процес автоматичного

покрокового зниження ціни лоту та активує функціонал етапу подання закритих

цінових пропозицій.



Якщо на момент завершення періоду етапу покрокового зниження ціни лоту жодним 

учасником не було зроблено ставку, ЕТС автоматично присвоює електронному 

аукціону статус «Торги не відбулися».

Період подання закритих цінових пропозицій - з 16-15 до 16-55 год. (загальна 

тривалість якого складає 10 хвилин):

Період подання цінової пропозиції - з 16-25 до 17-00 год. (загальна тривалість складає 

5 хвилин).



Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, окрім 

того який зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову 

пропозицію.

За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом 

періоду подання закритих цінових пропозицій учасник, що зробив ставку, вважається 

переможцем.

Якщо Ваша цінова пропозиція наступна Ви маєте  можливість прийняти рішення не 

чекати новий протокол, та повернути свій гарантійний внесок раніше, 

дискваліфікувавшись в особистому кабінеті.



Протягом періоду подання цінової пропозиції, учасник, який зробив ставку на етапі 

автоматичного покрокового зниження ціни лоту, має право однократно надати цінову 

пропозицію, яка не може бути меншою ніж максимальна ставка за результатами 

періоду подання закритих цінових пропозицій + крок аукціону (1% від стартової ціни 

лоту).

Після завершення етапу подання цінових пропозицій, учасник, що подав найвищу 

цінову пропозицію/закриту цінову пропозицію, а за наявності однакових за розміром 

закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто подав її раніше згідно з 

порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, вважається переможцем.

ЕТС автоматично розпочинає кожен наступний етап електронного аукціону в

залежності від часу початку та завершення попереднього етапу з урахуванням

вищевказаних часових періодів.



Будь-які користувачі інтернету мають можливість в режимі реального часу 

відслідковувати хід електронного аукціону і результати його проведення та 

здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів. Сервіс пошуку та 

перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через ЕТС.



Переможець зобов'язаний підписати протокол електронного аукціону протягом 3 

(трьох) робочих днів з дати його формування в ЦБД та надати оператору майданчика 

gov.auction. У випадку не підписання протоколу, ЕТС автоматично дискваліфікує 

такого учасника, при цьому учасник втрачає гарантійний внесок.

Переможець зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги 

протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати формування протоколу електронного 

аукціону. У випадку не підписання договору, ЕТС автоматично дискваліфікує такого 

учасника, при цьому учасник втрачає гарантійний внесок.



Після опублікування банком договору в ЕТС, електронному аукціону автоматично 

присвоюється статус «Продаж завершений». Після чого Оператор, перераховує на 

рахунок переможця залишок гарантійного внеску, за вирахуванням  винагороди 

оператора, встановленої рішенням  Фонду, не пізніше 3-х робочих днів з моменту 

отримання підтвердження від банку про укладення договору та повного розрахунку за 

відповідний лот.



Якщо Ваша цінова пропозиція наступна Ви маєте  можливість прийняти рішення не 

чекати новий протокол, та повернути свій гарантійний внесок раніше, 

дискваліфікувавшись в особистому кабінеті. Для цього Учаснику, який зайняв друге 

місце, необхідно натиснути відповідну кнопку про відмову від очікування в 

особистому кабінеті. 

Для цього потрібно зайти в таблицю кваліфікації та натиснути кнопку «Забрати 

гарантійний внесок».



У випадку невиконання переможцем дій, у випадку - не відповідності інформації 

(документів), наданої  переможцем, інформації, яка надається ним для укладання 

договору  купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про 

нього, яка стала відомою Фонду/банку або оператору, або у інших випадках, 

передбачених Регламентом, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому 

переможцю та перераховується оператором, через електронний майданчик якого 

переможець набув право участі в електронному аукціоні, на рахунок банку, протягом 3 

(трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для 

здійснення таких дій.


