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Загальні відомості
Веб-сайт «Подача боржниками та організаторами аукціонів відомостей про справи
про банкрутство» (ovsb.ics.gov.ua) розроблений на виконання вимог Положення про порядок
офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, затвердженого
Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17 грудня 2013 року № 16
(далі - Положення).
Вказаний веб-сайт призначений для подачі боржниками або організаторами
аукціонів оголошень/повідомлень у справах про банкрутство з метою їх оприлюднення на
офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (ВГСУ) та офіційному веб-сайті
Міністерства юстиції України (МЮ).
Офіційному оприлюдненню через вказаний веб-сайт підлягають:
 оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації
боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (оголошення про
проведення загальних зборів кредиторів);
 оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника;
 повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;
 повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.
Оприлюднення вказаних відомостей на офіційному веб-сайті ВГСУ та МЮ в
мережі Інтернет здійснюється шляхом заповнення єдиної (спільної) електронної форми у
наступному порядку:
1.
Внесення до електронної форми всіх необхідних відомостей та тексту
оголошення/повідомлення.
2.
Надсилання їх адміністратору автоматизованої системи
– державному
підприємству «Інформаційні судові системи» (далі - Адміністратор АС).
Відомості, передані за допомогою електронної форми, мають бути завірені
електронним цифровим підписом та електронною цифровою печаткою (для
юридичних осіб) організатора аукціону чи боржника відповідно.
Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ЕЦП яких можливо
використовувати для надсилання оголошень/повідомлень, розміщено на веб-сайті
ВГСУ.

3.
Підтвердження
Адміністратором
АС
факту
отримання
оголошення/повідомлення шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної
пошти організатора аукціону чи боржника.
Лист буде надісланий на електронну адресу, вказану організатором аукціону чи
боржником при заповненні електронної форми.
Лист буде містити реєстраційний номер публікації та відомості, які було внесено
до електронної форми.
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4.

Перевірка уповноваженими органами ВГСУ (Адміністратор АС – державне

підприємство «Інформаційні судові системи») та МЮ (структурний підрозділ Мін’юсту
України, відповідальний за забезпечення виконання Мінюстом України повноважень
державного органу з питань банкрутства) поданих відомостей на відповідність встановленим
вимогам заповнення електронної форми, а саме внесення до неї недостовірної інформації та
відомостей, що не стосуються суті повідомлення/оголошення.
Якщо один із уповноважених органів (ВГСУ або МЮ) прийме рішення про
невідповідність
поданих
відомостей
встановленим
вимогам,
то
оголошення/повідомлення не буде опубліковане на веб-сайті того органу, який
прийняв таке рішення.
Організатор аукціону чи боржник будуть повідомлені про це електронними
листами, що надійдуть від уповноваженого органу МЮ та/або Адміністратора
АС відповідно, на вказану при заповненні адресу електронної пошти. У листі
будуть зазначені причини, з яких оголошення/повідомлення не може бути
опубліковане. У вкладенні до листа буде HTML файл (з текстом даного листа),
підписаний електронним цифровим підписом відповідальної особи Адміністратора
АС або уповноваженого органу МЮ відповідно.

5.

Оприлюднення відомостей на сайтах ВГСУ та МЮ протягом терміну,

визначеному Положенням для кожного виду оголошення/повідомлення.
Про оприлюднення оголошення/повідомлення на сайтах ВГСУ та МЮ організатор
аукціону чи боржник будуть повідомлені електронним листом, що надійде
відповідно від кожного з уповноважених органів ВГСУ та МЮ на адресу
електронної пошти, яку організатор аукціону чи боржник вказали при заповненні
електронної форми.
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Вимоги до робочого місця користувача системи


доступ до мережі Інтернет;



наявність встановленого браузеру (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera) з останньою версією Java для переходу за адресою https://ovsb.ics.gov.ua/.

Вхід до системи та завантаження ЕЦП
Для початку роботи користувачу необхідно виконати наступні дії:
1. Перейти у вікні браузеру за посиланням https://ovsb.ics.gov.ua/;
2. У вікні попередження натиснути кнопку [Run]:

3. У вікні, що з’явиться, завантажити електронний цифровий підпис уповноваженої
особи, обравши провайдера ЕЦП:

Завантажити ЕЦП одним із способів:

5

 використовуючи кнопку [Зчитати ключ ЕЦП] (рекомендується при розміщенні ЕЦП
на змінному носії):

 або використовуючи кнопку [Зчитати ключ ЕЦП з файлу] вказати пароль доступу та
натиснути ОК:

Примітка. При введенні некоректного пароля виникає повідомлення про помилку. Необхідно
повторити введення пароля.
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Після успішного завантаження ЕЦП з’явиться електронна форма для подачі боржниками та
організаторами аукціонів відомостей про справи про банкрутство.
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Порядок заповнення електронної форми для публікації
оголошення (повідомлення)
Для надсилання оголошення (повідомлення) необхідно заповнити поля електронної форми.
Зовнішній вигляд електронної форми представлений на малюнку:
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Для надсилання оголошення (повідомлення) необхідно:
1. Заповнити наступні поля електронної форми:
 Додаткове (так/ні)
 Тип публікації
 оголошення про проведення загальних зборів кредиторів
 оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника
 повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника
 повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника
 Назва/ПІБ боржника
 Код ЄДРПОУ/ІПН боржника
 Електронна адреса (email) організатора аукціону, що розміщує оголошення
 Контактний номер телефону організатора аукціону
 Номер справи
 Назва господарського суду
 Ухвала господарського суду про визнання організатора аукціону учасником у
справі від (згідно Інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013
пп. 15.2)
 Дата/Час проведення аукціону
 Дата/Час закінчення аукціону
 Кінцеві Дата/Час представлення заявок на участь в торгах
 Місце проведення аукціону
 Організатор аукціону
 Вид майна:
 основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні
засоби, будівельні матеріали тощо)
 відокремлений структурний підрозділ банкрута як частина цілісного
майнового комплексу
 необоротні активи банкрута
 дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права
вимоги банкрута
 Загальна вартість майна
 Вид договору (купівлі-продажу)
 Текст оголошення (повідомлення).
2. Текст оголошення/повідомлення може бути двох видів:
2.1. Вкладення

УВАГА! Вкладення у вигляді файлу формату PDF завантажується тільки для
оголошень про проведення аукціону з продажу майна боржника, а також для
повідомлень про результати аукціону з продажу майна боржника (якщо не вказаний
текст повідомлення).
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2.2. HTML текст
За допомогою кнопки

[Сформувати текст оголошення] буде автоматично

сформовано текст оголошення/повідомлення у форматі HTML з використанням
даних, що були внесені користувачем у поля електронної форми.

3. Відправити оголошення (повідомлення) за допомогою кнопки [Відправити повідомлення].
При використанні вказаної кнопки відправлені відомості будуть підписані ЕЦП.
У разі успішного виконання операції на екрані з’явиться повідомлення про відправку
відомостей Адміністратору АС.
УВАГА! Для подачі оголошень (повідомлень) боржниками або організаторами
аукціонів, що є юридичними особами, необхідно встановити прапорець «підписати
печаткою» та після використання кнопки [Відправити повідомлення] обрати ключ
електронної цифрової печатки.
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Особливості

офіційного

оприлюднення

оголошень

(повідомлень)
Оголошення

про

проведення

загальних

зборів

кредиторів

надсилається

боржником не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до дня проведення загальних зборів
кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про
банкрутство.











Для надсилання оголошення обов’язковими для заповнення є наступні поля форми:
Провайдер ЕЦП
Тип публікації
Ознака "додаткове" – проставляється у разі, якщо оголошення надіслано в порядку
визначеному пунктом 4.5 Положення.
Назва/ПІБ боржника
Код ЄДРПОУ/ІПН боржника
Електронна адреса (email) боржника, що розміщує оголошення
Контактний номер телефону боржника
Дата/час проведення зборів
Міcце проведення зборів
Текст оголошення.
Оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника надсилається

організатором аукціону не пізніше, ніж за двадцять робочих днів до дня початку аукціону.
Для надсилання оголошення обов’язковими для заповнення є наступні поля форми:


















Провайдер ЕЦП
Тип публікації
Ознака "додаткове" – проставляється у разі, якщо оголошення надіслано в порядку
визначеному пунктом 4.5 Положення.
Назва/ПІБ боржника
Код ЄДРПОУ/ІПН боржника
Електронна адреса (email) організатора аукціону, що розміщує оголошення
Контактний номер телефону організатора аукціону
Номер справи
Назва господарського суду
Ухвала господарського суду про визнання організатора аукціону учасником у справі
від (згідно Інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013 пп. 15.2)
Дата/Час проведення аукціону
Дата/Час закінчення аукціону (необов’язкове)
Кінцеві Дата/Час представлення заявок на участь в торгах
Місце проведення аукціону
Організатор аукціону
Вид майна
Загальна вартість майна
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Вид договору
Вкладення - текст самого оголошення, що відповідає вимогам ст. 59 Закону та
додається до електронної форми у вигляді файлу формату PDF. Всі вкладені файли
засвідчуються ЕЦП автоматично.
Повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника надсилається

організатором аукціону не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.
Для надсилання повідомлення обов’язковими для заповнення є наступні поля форми:




















Провайдер ЕЦП
Тип публікації
Ознака "додаткове" – проставляється у разі, якщо (повідомлення надіслано в порядку
визначеному пунктом 4.5 Положення.
Назва/ПІБ боржника
Код ЄДРПОУ/ІПН боржника
Електронна адреса (email) організатора аукціону, що розміщує повідомлення
Контактний номер телефону організатора аукціону
Номер справи
Назва господарського суду
Ухвала господарського суду про визнання організатора аукціону учасником у справі
від (згідно Інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013 пп. 15.2)
Дата/Час проведення аукціону
Дата/Час закінчення аукціону
Кінцеві Дата/Час представлення заявок на участь в торгах
Місце проведення аукціону
Організатор аукціону
Вид майна
Загальна вартість реалізованого майна
Вид договору
Текст повідомлення або вкладення - текст самого повідомлення, що додається до
електронної форми у вигляді файлу формату PDF. Всі вкладені файли засвідчуються
ЕЦП автоматично.
Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника надсилається

організатором аукціону не пізніше, ніж за десять днів до його початку.
Для надсилання повідомлення обов’язковими для заповнення є наступні поля форми:









Провайдер ЕЦП
Тип публікації
Ознака "додаткове" – проставляється у разі, якщо повідомлення надіслано в порядку
визначеному пунктом 4.5 Положення.
Назва/ПІБ боржника
Код ЄДРПОУ/ІПН боржника
Електронна адреса (email) організатора аукціону, що розміщує повідомлення
Контактний номер телефону організатора аукціону
Номер справи
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Назва господарського суду
Ухвала господарського суду про визнання організатора аукціону учасником у справі
від (згідно Інформаційного листа ВГСУ від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013 пп. 15.2)
Дата/Час проведення аукціону
Дата/Час закінчення аукціону
Кінцеві Дата/Час представлення заявок на участь в торгах
Місце проведення аукціону
Організатор аукціону
Вид майна
Загальна вартість майна
Вид договору
Текст повідомлення.

Зворотній зв'язок
З питань роботи веб-сайту необхідно звертатися до Підприємства:
 у телефонному режимі за номером 0 (800) 500 271 (зі стаціонарних телефонів в
межах України дзвінки безкоштовні), 044 207 35 46;
 електронною поштою на адресу support@ics.gov.ua.

Начальник відділу розробки
програмного забезпечення

С.С. Сафонов
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