
Про порядок організації електронних торгів (аукціонів) для продажу 

об’єктів приватизації з використанням торгової системи ProZorro. 

Продажі 

7 березня 2018 року набув чинності Закон України « Про приватизацію 

державного і комунального майна» № 2269-VIII від 18.01.2018р. 

Визначений Законом порядок приватизації комунального майна передбачає: 

 формування та затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації; 

 публікація даного переліку на офіційному сайті міської ради та в 

електронній торговій системі; 

 прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності; 

 проведення інвентаризації і оцінки; 

 прийняття рішення про завершення приватизації. 

 (У Глухівській міській раді функції органу приватизації щодо 

приватизації об`єктів нерухомого майна, що підлягають приватизації - 

виконує управління соціально-економічного розвитку (далі – Управління), 

згідно рішення №73 від 28.01.2011 «Про передачу повноважень щодо 

окремих питань управління майном комунальної власності територіальної 

громади міста».  

Ініціювати приватизацію об'єктів комунальної власності можуть: 

 органи приватизації;  

 уповноважені органи управління майном; 

 покупці. 

 Перелік об’єктів, що підлягають приватизації ухвалюється міською 

радою. У разі необхідності включення нових об’єктів до переліку, таке 

включення відбувається шляхом прийняття окремих рішень по кожному об’єкту 

майна. 

Управління після укладення з оператором електронного майданчика 

договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої 

приватизації через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік 

об’єктів, що підлягають приватизації, або зміни до нього протягом п’яти 

робочих днів з дати його затвердження або внесення змін до такого переліку. 

Для продажу об’єктів приватизації органом місцевого самоврядування 

протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта 

утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що 

затверджується органом місцевого самоврядування. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2269-19/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2269-19/page


Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самоврядування, подає 

Управлінню для затвердження умови продажу об’єкта приватизації протягом 15 

робочих днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про приватизацію 

об’єкта, а також з моменту отримання позитивного висновку рецензента на звіт 

незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна.  

Управління затверджує умови продажу об’єкта приватизації комунальної 

власності протягом п’яти робочих днів з моменту подання їх аукціонною 

комісією. 

Після затвердження умов продажу Управління не пізніше ніж через 10 

робочих днів опубліковує інформаційне повідомлення в офіційних друкованих 

виданнях органів приватизації, на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування та в електронній торговій системі. 

 Управління через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в 

електронну торгову систему, опубліковує інформаційне повідомлення в 

електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення 

та завершення електронного аукціону. 

 Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує 

реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника. 

 Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні 

вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок 

оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні 

закритих цінових пропозицій. 

 Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати особу, 

яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на 

банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та 

реєстраційного внесків протягом одніє їгодини з моменту їх зарахування та 

набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному 

аукціоні/закритої цінової пропозиції для отримання статусу учасника 

електронного аукціону. 

 Адміністратор забезпечує створення та надання оператору електронного 

майданчика доступу до унікального гіперпосилання. 

 Управління надає: 

 - відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними покупцями; 

 - доступ потенційним покупцям до документів, що стосуються лота. 

  Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом 

електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати 

пошук інформації щодо проведених або запланованих електронних аукціонів за 

допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного майданчика. 

 Оголосити електронний аукціон має право виключно орган приватизації 

(Управління) на підставі відповідного рішення про затвердження умов продажу 

об’єкта приватизації. 



 Для оголошення електронного аукціону з умовами, без умов Управління 

обирає запис про об’єкт приватизації в реєстрі, що містить унікальний код 

такого об’єкта. 

 Користувачі Інтернету на будь-якому електронному майданчику мають 

можливість знайти і переглянути інформацію про електронний аукціон. 

 Електронний аукціон може бути відмінено за рішенням Управління на 

будь-якому етапі до дня його проведення.  

 Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій 

особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні 

шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій 

документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 

цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 

відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до 

закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій. 

 Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 

торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 

часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню 

проведення електронного аукціону. 

 До закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 

аукціоні/закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати або 

внести до них зміни. Всі зміни після їх опублікування зберігаються в 

електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої 

інформації до електронної торгової системи. 

 Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати 

інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість 

учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту 

початку електронного аукціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по 

батькові учасників до моменту завершення електронного аукціону. 

 Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в 

електронному аукціоні акритих цінових пропозицій подано менше двох 

заяв/пропозицій, електронна торгова система автоматично присвоює 

електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

 У разі коли заяву на участь в електронному аукціоні подано одним 

учасником, такий учасник підписує протокол про результати електронного 

аукціону та подає його оператору електронного майданчика, через якого ним 

подано заяву на участь в аукціоні, протягом трьох робочих днів з дня його 

формування електронною торговою системою. 

 Після надходження від оператора електронного майданчика, через який 

подано одну заяву на участь в електронному аукціоні, підписаного особою, що 

подала таку заяву, та оператором протоколу про результати електронного 

аукціону, Управління опубліковує рішення про приватизацію шляхом викупу 



через особистий кабінет протягом п’яти робочих днів з дня формування 

протоколу про результати електронного аукціону, після чого опубліковує в 

електронній торговій системі такий протокол. 

 Якщо подано більше однієї закритої цінової пропозиції, електронна 

торгова система активує модуль електронного аукціону. 

 Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив 

крок аукціону, електронна торгова система автоматично присвоює 

електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”. 

 Оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до 

електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює 

індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного 

майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання 

на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою 

для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою. 

 У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати 

свої цінові пропозиції. Учасник може протягом одного раунду електронного 

аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію не менше, ніж на 

розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону). 

 Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка 

стартової ціни об’єкта приватизації, що затверджена Управління для кожного 

аукціону. 

 У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-

сторінці учасника відображається така інформація: 

 - номер електронного аукціону; 

 - стислий опис лота; 

 - номер учасника в електронному аукціоні; 

 - кількість учасників; 

 - розмір цінових пропозицій, поданих учасниками, які до їх розкриття 

були закритими ціновими пропозиціями; 

 - час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової 

пропозиції учасника. 

 Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які 

визначені в інформаційному повідомленні в електронній торговій системі. 

 Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної 

оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після 

завершення останнього раунду електронного аукціону та формування 

протоколу про результати електронного аукціону. 

 Переможець електронного аукціону: 

 - підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його 

оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову 

пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його 

формування електронною торговою системою; 



 - укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з Управлінням 

протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу 

про результати електронного аукціону. 

  Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав 

найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше 

один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав 

її раніше. 

 Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання 

протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-

продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того 

самого об’єкта. 

 Після отримання від оператора електронного майданчика, через який 

подано найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного 

аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону 

Управління затверджує та опубліковує протокол через особистий кабінет 

протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в 

електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол 

затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету, після чого електронному 

аукціону автоматично присвоюється статус “Очікується підписання договору”. 

Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого 

для опублікування протоколу. 

 Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за результатами проведення 

електронного аукціону укладається між Управлінням та переможцем 

електронного аукціону протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем 

формування протоколу про результати електронного аукціону та 

опубліковується органом приватизації в електронній торговій системі через 

особистий кабінет протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його 

укладення. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, 

встановленого для опублікування договору. 

 Після укладення між органом приватизації і переможцем електронного 

аукціону договору купівлі-продажу та його опублікування органом приватизації 

через особистий кабінет в електронній торговій системі і натискання 

електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону 

автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”. 

 Після отримання повної оплати за укладеним договором та натискання 

органом приватизації через особистий кабінет в електронній торговій системі 

електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону 

автоматично присвоюється статус “Договір оплачено. Очікується наказ”. 

 Після видання та опублікування Управлінням наказу про завершення 

приватизації протягом 10 календарних днів автоматично присвоюється статус 

“Приватизація об’єкта завершена”. 


