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- Ми першими в Україні  запровадили електронні аукціони (продаж майна банкрутів)

- Наразі виступаємо організаторами  всіх типів аукціонів в Україні, що відбуваються в 
електронні формі в т.ч. і аукціони ФДМУ (до 07.03.2018 року)

- Протягом останніх двох років нами, в електронній формі було реалізовано майна 
більш ніж 970 млн грн. (ФДМУ, Комунальне майно, Продаж майна банкрутів, ФГВФО, 
тощо…)

- Компанія представлена у всіх обласних центрах України 

- До 07.03.2018 року програму Ubiz.ua  використовувало для організації аукціонів  16 
бірж в різних регіонах України

Компанія заснована  2013 року



● Реєстр активів, що підлягають приватизації

● Оголошення аукціону (створення інформаційного повідомлення)

● Прийом заявок

● Аукціон 

● Кваліфікація (підписання протоколу, укладення договору купівлі-продажу)

Старт малої приватизації



Відповідно до п. 20. Постанови КМУ №432 «Орган приватизації після укладення з оператором електронного 
майданчика відповідного договору через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що 
підлягають приватизації, протягом п’яти  робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого 
переліку».

Реєстр активів, що підлягає приватизації



21. Інформація, яка підлягає внесенню до електронної торгової системи під час опублікування переліку об’
єктів, що підлягають приватизації, включає:

назву, дату і номер рішення Фонду державного майна про затвердження переліку об’єктів малої приватизації 
державної власності, що підлягають приватизації, або про включення нового об’єкта (об’єктів) до  переліку, 
прийнятого відповідно до частини третьої статті 11 Закону; 

назву, дату і номер рішення місцевої ради щодо включення нового об’єкта до переліку об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої статті 11 Закону;

щодо об’єктів нерухомого майна — адресу, площу об’єкта і повне найменування балансоутримувача об’єкта 
нерухомого майна, інформацію про балансову вартість або її відсутність, а також інформацію про державну 
реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата 
реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо акцій, часток господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств — повне 
найменування господарського товариства, організації, підприємства, розмір пакета акцій або часток, що підлягає 
приватизації, його номінальна вартість;

Вимоги до інформації, що має міститися в реєстрі активів



щодо єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, їх структурних підрозділів — 
найменування підприємства і інформацію про приватизацію підприємства (структурного підрозділу) як єдиного 
майнового комплексу, балансову вартість (вартість активів) або її відсутність, а також інформацію про державну 
реєстрацію права власності на єдиний майновий комплекс підприємства (реєстраційний номер об’єкта та дата 
реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо усіх типів об’єктів — інформацію про оприлюднення інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта 
приватизації

(далі — інформаційне повідомлення) з інформацією в обсязі, передбаченому частиною третьою статті 21 Закону.

Під час публікації в електронній торговій системі переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/або внесення 
змін до нього кожному об’єкту приватизації електронна торгова система присвоює унікальний код, з 
використанням якого здійснюються всі дії щодо такого об’єкта в електронній торговій системі.  (Після 
опублікування – можуть вноситися правки в будь-який час)

Вимоги до інформації, що має міститися в реєстрі активів



Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування 
протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, що діє 
відповідно до положення затвердженого ФДМУ і затверджує умови продажу (п. 22 Постанови КМУ)

Аукціонна комісія, розробляє і подає на затвердження органу приватизації територіальної громади умови продажу 
об’єкта приватизації протягом 15 робочих днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про приватизацію 
об’єкта.

Після затвердження умов продажу орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів публікує інформаційне 
повідомлення в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації ???, на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій 
системі. (п. 23 Постанови)

Передумови створення інформаційного повідомлення



Інформаційне повідомлення, що публікується органом приватизації в електронній торговій системі, 
містить такі відомості:

1) інформацію про об’єкт приватизації:

щодо об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва:

- дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації 
(місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, 
інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність 
обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови 
користування ними;

- інформацію про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування 
орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

Створення інформаційного повідомлення



- інформацію про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані);

- рівень будівельної готовності (щодо об’єктів незавершеного будівництва);

- план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення органом приватизації);

- фотографічне зображення об’єкта (у разі прийняття рішення органом приватизації);

- і т.д.

Створення інформаційного повідомлення



Інформаційне повідомлення містить значно більше інформації, і включає в себе умови продажу, як-то:

-спосіб, дата та час проведення аукціону;
-кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні (подання цінових аукціонних пропозицій), 
визначений згідно з пунктами 45 і 81 цього Порядку;
час і місце проведення огляду об’єкта;

3) інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

-стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу та період подання закритих цінових пропозицій;
-розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу; 
-розмір реєстраційного внеску;
-умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності);
-найменування організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи 
служби з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти);

Створення інформаційного повідомлення



у разі, коли державний орган приватизації залучив юридичну особу для організації аукціону, — найменування 
органу приватизації, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, реквізити договору між 
державним органом приватизації і такою особою, а також посилання на веб-сторінку державного органу 
приватизації, на якій оприлюднений примірник зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями (за 
рішенням державного органу приватизації);

Правки в інформаційне повідомлення можуть бути внесені правки протягом 48 годин з моменту 
опублікування.

Створення інформаційного повідомлення



(містить менше полів, ніж критеріїв визначених постановою КМУ )

Форма внесення інформації до реєстру активів



Форма внесення інформації до реєстру активів



Форма внесення інформації до реєстру активів



Форма внесення інформації до реєстру активів



Форма внесення інформації до реєстру активів



Форма внесення інформації до інформаційного повідомлення



Форма внесення інформації до інформаційного повідомлення



Форма внесення інформації до інформаційного повідомлення



Форма внесення інформації до інформаційного повідомлення



1. Спершу необхідно зареєструватися на Ubiz.ua
Після чого на пошту прийде повідомлення з активацією.

Як розпочати роботу



Реєстрація органу приватизації

Для того, щоб мати змогу створювати об’єкти та 
оголошувати аукціони - необхідно створити 
користувача (організацію), заповнивши всі обов’язкові 
поля, та обрати рівень доступу - “Я планую створювати 
аукціони з малої приватизації”

Як розпочати роботу



Після заповнення основної інформації натисніть 
кнопку “Створити”. Після чого адміністратор 
майданчику перевірте коректність даних та активує 
організацію.

Після успішної активації, або якщо адміністратор 
виявить некоректність даних на пошту прийде 
повідомлення та в особистий кабінет з подальшими 
діями.

Організація створена та очікує перевірку

Як розпочати роботу



Кабінет користувача. Меню



Також функції особистого кабінету доступні  на головній сторінці розділу «Аукціони».

Розділ “Аукціони”
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


