
Для реєстрації на електронному майданчику потрібно увійти на веб-сайт https://dp.gov.auction/

та на головній сторінці у верхньому правому куті натиснути кнопку 

«ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ», або у нижньому рядку головної сторінки натиснути кнопку

«ПРИЕДНАТИСЬ ЗАРАЗ». У Вас з’явиться вікно, в якому потрібно ввести власні дані 

учасника  шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.



В полі «РЕЄСТРАЦІЯ ЯК» – потрібно вибрати із списку «учасник аукціону».

У розділі «ДАНІ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ (ДЛЯ ДОГОВОРУ)» поля повинні бути 

заповнені в родовому відмінку (як відповідь на питання «кого/чого»).

Для фізичних осіб та ФОП у полі «Документ, що уповноважує діяти вiд імені підприємства

(у т.ч. підписувати документи) в родовому відмінку (Статуту, Довіреності, Наказу, ...)»

потрібно вказати серію та номер паспорту.

УВАГА! Заповнення полів електронної форми має бути коректним та максимально точним, дані

будуть перевірені у процесі верифікації користувача. Користувачі, що подали недостовірні

відомості, не будуть зареєстровані у системі електронних торгів.

Для завершення реєстрації потрібно перейти за посиланням, яке прийде на вказану при реєстрації

електронну скриньку. Тільки після переходу по цьому посиланню новий учасник буде

зареєстрований в системі.

УВАГА! Лист з підтвердженням реєстрації може потрапити до спаму.

Після реєстрації обов’язково ознойомтесь з регламентами роботи електронного майданчика та

угодою користувача.



Ідентифікація

Фінансової авторизації потребують лише фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

Після погодження з умовами договору кнопка Фінансова авторизація компанії згенерує бланк

рахунку-фактури сплати послуг компанії-оператора з фінансовими реквізитами користувача для

його допуску до роботи у системі електронних торгів.

УВАГА! Оплата повинна бути здійснена виключно з розрахункового рахунку компанії, а в

призначенні платежу обов’язково зазначається номер рахунку.

Фізична особа повинна надати завірені копії паспорту та ідентифікаційного коду (крім осіб, які

не мають ІПН через релігійні переконання), та підписаний договір, який можна роздрукувати в

особистому кабінеті. Для цього натисніть та в розділі моя компанія вибрати Договір

приєднання до регламенту.



У разі внесення фізичною особою будь-яких змін в особистий кабінет, потрібно про це повідомити

оператора та надати документальне підтвердження таких змін для повторної верифікації.

Якщо зміни вносить юридична особа, то потрібно повідомити оператора електронного

майданчика та, за потреби, повторно сплатити за послуги фінансової ідентифікації в розмірі 10

грн.


