
USER MANUAL
по роботі з інтерфейсом учасника

в процедурі “Держгеонадра” (subsoil)

Подання пропозиції - роль учасник
Крок 0: У верхньому правому куті натиснути кнопку Увійти та ввести свій логін та
пароль (всі подальші кроки можливі лише авторизованими користувачами в таких
ролях Учасник).

Крок 1: Знайти аукціон по продажу квот Держгеонадра , аукціони позначаються
SUE001……. та натиснути розділ СТАВКИ

Крок 2: Додати цінову пропозицію та додати документи , які повинні бути підписані,
Згідно з постановою Кабінетів Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 993
“Подання заявки для участі в аукціоні підтверджує згоду заявника з умовами
проведення аукціону.

Заявка для участі в аукціоні повинна бути засвідчена заявником під час
проходження процедури реєстрації відповідно до законодавства у сфері електронного
документообігу з накладенням на неї кваліфікованого електронного підпису відповідно
до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Учасник має можливість завантажити документ та накласти КЕП, або
завантажити документ вже підписаний КЕП. Нижче інструкція для обох
варіантів:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


1. Варіант 1. Завантажити документ та накласти КЕП натиснувши кнопку
Накласти ЕЦП/КЕП

Після натискання повинне з‘явитись вікно для завантаження електроного ключа , де
маєте можливість вибрати ЦСК та завантажити відповідний ключ, натиснувши
Обрати, Ввести пароль захисту ключа та Підписати.



Якщо у учасника відображається інше вікно або будуть проблеми з завантаженням
електронного ключа, будь ласка перевірте наступні шаги налаштування вашого
браузера

Якщо у вас є плагін розширення для електронних ключів, його необхідно деактувати,

див на скрін

або натиснути припинити, якщо у Вас завантажений окремий ПЗ



2. Варіант 2. Завантажити документ, який вже підписаний електронним
підписом  в сторонньому ПЗ

Крок 3: Натиснути кнопку Відправити на перевірку



Підтвердження ставки - роль Адміністратор
Адміністратор в розділі Ставки відкриває непідтверджену ставку учасника. Якщо
учасник підписав документ через завантаження ЕЦП, то адміністратор бачить
додатковий знак біля документу (див скрін)

Після підтвердження ставки адміністратор бачить підпис додатковим документом
до кожного файлу



Після підтвердження ставки адміністратором, учасник бачить свою ставку
опублікованою та з признаком підпису


