ТОВ
УКРІНВЕСТЕНЕРГОКОНСАЛТ
інструкція користувача:
реєстрація на майданчику
-фіз.особи учасника
-юр.особи учасника

1. На сторінці майданчика UKIN.COM.UA клікаємо на кнопку «Реєстрація» в
правому верхньому кутку(див. мал.1)

мал.1

2. Переходимо до першого діалогового вікна, де вибираємо свою роль :
УЧАСНИК, та вносимо свої дані: адреса ел.пошти, логін та пароль* для
доступу до особистого кабінету
*мінімальна кількість символів для паролю 6

мал.2

3. Після погодження з умовами та натискання кнопки: «Зареєструватися»,
переходимо до основної сторінки для заповнення всіх основних даних
потенційного учасника торгів (див мал.3):

мал.3

В цьому вікні вибираємо свою форму організації:
- Фінансова компанія (див. мал.4)*
- Юридична особа (див. мал.5)**
- Фізична особа (див. мал.6)***
*додано поле для внесення номеру фін. ліцензії
**дані по юридичній особі
***додано поле для внесення коду ІПН та номеру паспорта, якщо у Вас відсутній
ІПН тоді в це поле потрібно вписати: 1

мал.4

мал.5

мал.6

Всі поля для внесення інформації мають бути інтуїтивно зрозумілими, але якщо
у Вас виникли питання Ви завжди можете скористатися нашою допомогою:
+38 (068) 84-09-298
+38 (0800) 33-05-09
або ukrinvestenergoconsult@gmail.com

4. Документи для завантаження:
Документи (можливий любий формат фото або скан копії).
Натискаємо «Вибрати файли» (див. мал.7):

мал.7

Для фізичної особи:
- Паспорт 1,2 + прописка
- код ІПН
- ІД карта: з обох сторін
- довідку у вільній формі з зазначенням банківських реквізитів

Для фінансової компанії:
-

Виписка або витяг з ЄДРПОУ
копію Фін. ліцензії
наказ на призначення Директора підприємства
довідку у вільній формі з зазначенням реквізитів компанії

Для юридичної особи/ФОП:
- виписка або витяг з ЄДРПОУ
- наказ на призначення Директора підприємства(для юр. особи)
- довідку у вільній формі з зазначенням реквізитів компанії

Після завантаження всіх документів та заповнення всіх полів адміністратор
системи, перевіряє Ваші дані як учасника. Якщо зауважень не має, то Ваш
обліковий запис буде акцептовано, і Вам на адресу ел. пошти яку зазначено в
реєстрації буде надіслано відповідне повідомлення.
Якщо у адміністратора будуть зауваження, тоді Вам буде надано інформацію на
указані Вами контактні дані: адреса ел. пошти або телефон, які будуть надані Вами
під час реєстрації.

Дякуємо та ВДАЛИХ ВАМ ТОРГІВ!!!

