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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

на засіданні Біржового комітету ЦУБ 

Протокол № 1 від «27» січня 2016 р. 

 

ПРАВИЛА 
проведення аукціонних торгів,  у тому числі в електронній формі з продажу об'єктів 

малої приватизації на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), 

за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Ці правила регламентують порядок продажу на аукціоні, конкурсі об'єктів невеликих 

державних підприємств, інвентарних об'єктів, індивідуально визначеного майна, об'єктів банкрутів 

та заставленого майна згідно із Законами України: «Про приватизацію державного майна», «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про особливості приватизації 

об'єктів незавершеного будівництва», «Порядком продажу об’єктів малої приватизації шляхом 

викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 

відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» затвердженого Наказом Фонду 

державного майна України від 02.04.2012 р. за  № 439 та  Порядку проведення в електронній 

формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни 

затвердженим наказом ФДМУ 09.09.2015 року № 1325, «Положенням про проведення аукціонів 

(публічних торгів з реалізації заставленого майна)», затвердженим постановою КМУ від 22.12.97 

року №1448, зі змінами та доповненнями. 

1.2. Терміни, що вживаються в даних правилах: 

аукціон - продаж об'єктів приватизації та майна, коли власником стає покупець, який 

запропонував у ході торгів найвищу ціну. 

аукціон в електронній формі - продаж об’єктів малої приватизації, який полягає у передачі 

права власності покупцю, який у ході продажу в режимі реального часу у мережі Інтернет 

запропонував найвищу ціну; 

система електронних торгів – інформаційна система, що забезпечує здійснення в 

електронній формі процесів проведення аукціонів в електронній формі та обробку інформації про 

аукціони; 

електронний майданчик (ЕМ) - веб-сайт ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ в 

мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та 

організаційних заходів, які використовуються Біржею для проведення електронних торгів у 

встановленому Законом порядку; 

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – продаж об’єктів 

приватизації, коли власником стає покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну 

продажу об'єкта та взяв зобов'язання виконати умови конкурсу; 

замовник аукціону - Фонд державного майна України або регіональне відділення Фонду 

державного майна України; 

продавці - Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва; 

органи приватизації, створені місцевими Радами. 

Продавцями об'єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної Республіки 

Крим, є органи по управлінню її майном; 

організатор  аукціону - державний орган приватизації або залучена ним відповідно до 

статті 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)» юридична особа. За цими правилами уповноваженою особою є ЦЕНТРАЛЬНА 

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА; 

 об’єкти державної власності (далі – майно) – матеріальні активи, які відповідно до 

законодавства визнаються основними фондами (засобами) та належать до визначених Законом 

України «Про приватизацію державного майна» груп А, Д, Ж; 
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майно - матеріальні цінності, які належать продавцеві на праві власності, якими продавець 

має право розпоряджатися згідно з його повноваженнями; 

лот - одиниця майна, що виставляється до продажу на аукціоні, або партія аукціонного 

майна, що пропонується до продажу як одне ціле; 

ліцитатор - ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою проведення 

торгів, має досвід їх проведення та може бути представником державного органу приватизації або 

надавати послуги на підставі договору з відповідним державним органом приватизації; 

 учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) - фізичні та юридичні особи, які 

визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»; 

цінова пропозиція - пропозиція щодо об’єкта приватизації, яку учасник аукціону подає 

відповідно до цих правил та Порядку; 

 ціна продажу - фактична ціна реалізації лота на аукціоні; 

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення 

(зниження) початкової вартості продажу та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота; 
реєстраційний внесок - грошовий збір за реєстрацію заяви; 

            об'єкт приватизації - майно, визначене органом приватизації, що підлягає продажу на 

аукціоні, конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону; 

конкурсна пропозиція ціни – безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу 

щодо ціни об’єкта малої приватизації, з якої розпочнуться торги; 

 конкурсна комісія – створений державним органом приватизації тимчасово діючий 

колегіальний орган з метою визначення умов конкурсу та переможця конкурсу; 

1.3. Продаж об'єктів на аукціоні  полягає у передачі права власності до Покупця, який 

запропонував у ході торгів найвищу ціну. 

1.4. Шляхом проведення аукціону продається будь-яке державне майно, стосовно якого 

Продавцем прийняте рішення про його реалізацію на аукціоні.  

1.5. Продаж об’єктів малої приватизації на аукціоні в електронній формі здійснюється з 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про 

приватизацію. 

1.6. Продаж об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу разом із земельними 

ділянками не можливий на аукціоні в електронній формі. 

 

2. ПРЕДМЕТ ТОРГІВ НА АУКЦІОНІ  

2.1. На аукціоні підлягають продажу: 
- цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Законом 

України «Про приватизацію державного майна» до групи А, Д, Ж; 

-  окреме індивідуально визначене майно; 
-  об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти; 
-  об'єкти соціально-побутового призначення. 
2.2. За конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону: 
- окремі єдині майнові комплекси групи А; 
- окремі об’єкти групи Ж. 

2.3. На аукціон в електронній формі підлягають продажу: 

- об’єкти малої приватизації без земельних ділянок.  
 

3. УЧАСНИКИ ТОРГІВ НА АУКЦІОНІ 

3.1. До участі в торгах на аукціоні допускаються: 

- учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) - покупці, що визнані такими 

відповідно до ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»; 
- представники Продавця, члени конкурсної комісії (у разі продажу за конкурсом з 

відкритість пропонування ціни за принципом аукціону), організатор аукціону (працівники 

Центральної універсальної біржі, що приймають участь у проведенні аукціону). 

 3.2. Інші особи, що сплатили вартість вхідного квитка. Дані особи можуть бути присутніми 
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в залі проведення торгів як глядачі і не мають право брати участь в торгах або будь - яким чином 

втручатися в хід проведення торгів. 

3.3. В залі проведення торгів можуть бути присутні запрошені особи, список яких 

затверджується Організатором аукціону. 

 
4. ВИМОГИ ДО УКЛАДАННЯ УГОД НА ПРОДАЖ 
4.1. Для продажу об'єктів приватизації Замовник (Продавець)  укладають угоду щодо 

організації та проведення продажу на аукціоні в електронній формі об’єкта малої приватизації з 

ЦЕНТРАЛЬНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ, яка повинна передбачати: 

- строки проведення аукціону; 

- початкову ціну продажу об’єкта приватизації  (крім аукціону без оголошення ціни); 

- крок аукціону; 

- розмір та порядок виплати винагороди; 

- взаємні зобов'язання сторін; 

- взаємні зобов’язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін; 

- форму проведення аукціону. 

для аукціонів, що проводяться в електронній формі: 

- час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій); 

- адресу веб-сайту організатора аукціону, зобов’язання організатора аукціону щодо 

забезпечення додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та 

законодавства з приватизації; 

- наявність договору з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, 

що перебуває в державній власності; 

- обов’язок організатора аукціону забезпечити організацію і проведення аукціону в 

цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні в електронній формі, 

рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній формі, пошук і перегляд повної та 

достовірної інформації щодо проведення аукціону в електронній формі, захист даних, блокування 

несанкціонованих дій щодо отримання інформації про об’єкти, що виставляються на продаж, хід 

аукціону в електронній формі та його учасників; 

- інші умови на розсуд сторін договору. 

4.2. Початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, 

установлюється з урахуванням результатів його оцінки. 

При оформленні документів, що стосуються організації проведення продажу майна на 

аукціоні Замовник (Продавець) та Організатор аукціону керуються вимогами чинного 

законодавства. 

4.3. Організатор аукціону  надає  приміщення,  технічні   засоби   та  залучає   спеціалістів  

для проведення аукціону (конкурсу), в тому числі в електронній формі з продажу об'єктів 

приватизації. 

4.4. Рішення про проведення продажу об’єктів малої приватизації в електронній формі 

приймається замовником аукціону та оформлюється наказом. 

 

5. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ 

5.1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає: 

- прийняття рішення про продаж майна на аукціоні; 

- оформлення наказу Організатором аукціону  у разі проведення його в електронній формі; 

- підготовка інформації про майно та умови його продажу; 

- проведення заходів щодо визначення потенційних покупців; 

- укладання договору з Організатором аукціону.  

5.2. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом повинна 

містити такі відомості: 
- назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження; 
- обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної; 
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- кількість та склад робочих місць; 
- баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки; 
- відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований 

об'єкт, умови користування ними; 
- обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та 

споруд, сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші екологічні відомості; 
- початкову ціну, умови продажу та експлуатації об'єкта; 
- суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової 

ціни об'єкта; 
- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти 

приватизації; 
- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі; 
- час та місце особистого ознайомлення з об'єктом; 
- час та місце проведення аукціону, конкурсу; 
- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу; 
- іншу інформацію, яку визначає орган приватизації. 
Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення 

аукціону, конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону чи аукціону в 

електронній формі в офіційних друкованих  виданнях державних органів приватизації, місцевих 

друкованих виданнях, розміщується  на офіційному веб-сайті ФДМУ (Замовника) відповідно до 

вимог статті 15 ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» 

та пункту 1.8 розділу І Порядку продажу об’єктів малої приватизації. В інформаційному 

повідомленні обов’язково зазначається в якій формі проводиться аукціон. 
5.3. Якщо при продажу об'єкту не надана інформація, передбачена цими правилами, він 

може бути знятий з торгів на вимогу будь-кого з учасників аукціону. 

Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві 

Ради мають право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, що не 

суперечить цілям і змісту цього Закону. 

5.4. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений 

органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта. 

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний 

поточний рахунок. 

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір 

зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів. 

5.5. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 

відсотків початкової ціни об'єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, 

конкурсу. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у 

встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації. 

5.6. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, 

конкурсу, повинна мати при собі: 

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх 

повноваження; 

квитанцію про сплату реєстраційного внеску; 

документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта; 

довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи 

(податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для 

покупців - фізичних осіб; 

копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в 

аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування, засвідчені нотаріально або посадовою 

особою відповідного органу приватизації). 
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5.7. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо 

щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити: 

порядковий номер (відповідно до реєстрації); 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву 

юридичної особи); 

номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески. 

5.8. Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців 

щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця. 

5.9. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов 

конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця. 

5.10. Організатор аукціону, як уповноважена особа виготовляє квитки учасників в яких 

зазначається: 
- номер, під яким покупець бере участь у торгах. Номер, який надано учаснику  зберігається 

до закінчення торгів і не може бути змінено незалежно від кількості об’єктів, які бажає придбати 

ця особа; 

- найменування об'єкта (об'єктів), у торгах щодо якого бере участь покупець; 

- умови проведення аукціону. 

Для отримання квитка учасника аукціону, конкурсу з відкритістю пропонування ціни за 

принципом аукціону Покупцю необхідно мати документ, що посвідчує фізичну особу та 

документи, що підтверджують повноваження представника  юридичної особи. 

5.11. При проведенні аукціону в електронній формі учасник торгів зобов’язаний: 

- зареєструватись на сайті Організатора аукціону за адресою https://centrex.com.ua;  

- отримати індивідуальний пароль і логін доступу до системи електронних торгів та 

індивідуальний код (електронний квиток). 

- подати в СЕТ заповнену заяву на участь в аукціоні та документи у вигляді фотокопій 

відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на 

аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

25 вересня 2015 року за № 1147/27592, та Порядку подання та розгляду заяви про включення до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо 

об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 

червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 

2012 року № 437, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 

752/21065), а також документи, зазначені в інформаційному повідомлені про продаж об'єкта 

приватизації; 

- заява на участь в аукціоні подається заявником в СЕТ по кожному лоту окремо; 

- сплатити реєстраційний внесок і кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об'єкта 

приватизації; 

- після направлення Організатором торгів по електронній пошті заявнику повідомлення 

щодо реєстрації заяви на участь в аукціоні заявник протягом двох календарних днів з дати 

реєстрації цієї заяви зобов'язаний надіслати на адресу Організатора торгів у паперовому вигляді 

оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 

документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів; 

- забезпечити отримання Організатором торгів у паперовому вигляді оригіналу заяви на 

участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчених копій документів, що є 

додатками до заяви і надавалися в електронному вигляді, не пізніше 15-00 години дня, що передує 

даті проведення аукціону; 

- дата і час подання заяви на участь в аукціоні фіксуються автоматично в СЕТ в момент їх 

отримання. Кожній заяві на участь в аукціоні присвоюється індивідуальний код (номер). 

Інформацію про отримання заяви на участь в аукціоні Заявник отримує у вигляді повідомлення 

електронною поштою відразу після присвоєння індивідуального коду (номеру); 
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- організатор торгів та Замовник проводять перевірку документів, наданих заявником, на їх 

відповідність вимогам законодавства, а також вимогам, зазначеним в інформаційному повідомлені 

про продаж об'єкта приватизації; 

- рішення про реєстрацію заяви на участь в аукціоні приймається Організатором торгів за 

погодженням із Замовником; 

- інформацію про реєстрацію заяви на участь в аукціоні або відмову в реєстрації заяви 

заявник отримує у вигляді електронного повідомлення до початку аукціону; 

- з моменту реєстрації заяви на участь в аукціоні, заявник отримує статус Учасника 

аукціону. 

5.12. Прийом заяв на участь в аукціоні припиняється за 3 (три) дні до початку аукціону, на 

участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни продажу за принципом аукціону – сім днів до 

початку проведення конкурсу. 

5.13. На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну 

плату. Розмір вхідної плати визначається державним органом приватизації. 

5.14. Продаж об’єктів на аукціоні (у тому числі в електронній формі) здійснюється за 

наявності не менше ніж двох учасників аукціону. 

5.15. Склад конкурсної комісії затверджується наказом державного органу приватизації у 

місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу за конкурсом. 

 

6. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ, БЕЗ 

ОГОЛОШЕННЯ ЦІНИ. 
6.1. Реєстрація та доступ учасників аукціону в зал проведення торгів розпочинається за 

одну годину до початку торгів і закінчується в момент, вказаний в інформації про проведення 

аукціону. 

При цьому Покупець отримує квиток учасника аукціону, в якому повинні міститись такі 

відомості: 
- номер, під яким покупець бере участь в аукціоні, 

- назва лота (лотів), який підлягає продажу, 

- умови проведення аукціону та номерний знак учасника. 

6.2. Початком торгів вважається момент оголошення ліцитатором початкової ціни об’єкта. 

6.3. Вхід в зал проведення торгів здійснюється по квиткам. Кожному учаснику аукціонних 

торгів видається номерний знак, картка з характеристикою об'єкта, який учасник бажає придбати, 

із зазначенням початкової ціни об’єкта. Кожному об’єкту продажу присвоюється відповідний 

порядковий номер, який збігається з номером лоту. 

Аукціон проводиться при наявності не менше двох покупців. В інших випадках аукціонні 

торги не розпочинаються.  

Під час торгів усі учасники повинні знаходитись в залі проведення торгів.  

Після початку торгів будь-який доступ до зали припиняється. 

6.4. Під час аукціонних торгів присутнім (крім організатора аукціону) забороняється: 

- будь яке вільне переміщення присутніх в залі осіб та інші дії, які заважають роботі 

ліцитатора,   спостережної комісії й учасників аукціону; 
- учасникам торгів залишати зайняті ними місця, користуватися мобільними телефонами  та 

спілкуватися між собою або з присутніми на аукціоні особами до оголошення ліцитатора про 

продаж об'єкту, 
  - проводити будь-які кіно та фотозйомки. 

6.5. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів 

ліцитатор описує об’єкт та умови його продажу. Щодо кожного об’єкта, що виставляється на 

аукціоні, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу 

(крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону. 

Початком торгів вважається  момент оголошення початкової ціни об’єкта. Якщо протягом 

трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом 
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молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. 

При цьому кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати 

попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об’єкта.   

 6.6. У процесі проведення торгів учасники сповіщають про готовність купити об'єкт двома 

рівноцінними способами:  

- підняттям  номерного знаку  учасника, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття 

ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових 

оголошень піднімають номерний знак і одночасно оголошують свою пропозицію стосовно ціни 

об'єкта, яка повинна бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на крок аукціону, але 

обов'язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу). Крок аукціону оголошується ліцитатором та 

не може бути меншим, ніж 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта. 
             6.7. Мовчання учасника, що першим підніс номерний знак після оголошеної ліцитатором 

ціни, трактується ліцитатором як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього 

ліцитатор називає номер учасника, що першим підніс номерний знак, і оголошує наступну ціну у 

відповідності з кроком аукціону. 

            6.8. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Покупців, більша за ціну, оголошену 

ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього учасника і запропоновану цим учасником ціну. 

            6.9. Якщо ціна, запропонована з голосу одним з Покупців, більша за ціну, оголошену 

ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду 

учасника збільшити ціну згідно із шкалою кроків, називає номер цього учасника і запропоновану 

цим учасником ціну у відповідності до шкали. 

            6.10. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно 

декілька учасників піднімають свої номерні знаки (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну 

(збільшену на відповідний крок), не оголошуючи номерів Покупців до тих пір, поки будь-який з 

учасників не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв номерний 

знак першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни. 

            6.11. Якщо при послідовному збільшенні ціни одночасно декілька учасників залишають 

постійно свої номерні знаки піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може 

запропонувати учасникам оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників 

своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, 

запропоновану цим учасником. 

             6.12. Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка й проголошенням ліцитатором 

слова «Продано», коли після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників 

аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта. 

             6.13. Перед початком торгів по кожному лоту оголошується технічна перерва для 

перевірки наявності учасників, які мають право брати участь в торгах з продажу вказаного лоту.  

6.14. Ліцитатор має право: 

- відхиляти пропозицію, якщо вона менша за встановлений ним крок торгів; 

- оголосити перерву у ході торгу по конкретному лоту; 

             - видалити з залу осіб із числа присутніх, які порушують порядок під час проведення 

аукціону, або чинять дії, заборонені діючими Правилами проведення аукціонів; 

- накласти штраф на учасника аукціону за дії, передбачені п. 6.4. правил. Розмір штрафу 

встановлює конкурсна комісія, але не більше 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта. 

6.15. Ліцитатор не має права: 

- передоручати право ведення торгу своїм помічникам та іншим особам, 

- у ході торгу допускати цілеспрямовані дії в інтересах будь-кого з покупців, на власний 

розсуд, без погодження з продавцем змінювати інші умови продажу, крім ціни. 

- 6.16. Ліцитатор зобов'язаний: 

- чітко дотримуватись правил проведення аукціону, 

- на вимогу одного із членів конкурсної комісії оголосити перерву в ході аукціону, але не 

більше ніж на 20 хвилин. 

6.17. Аукціон може бути припинено й об'єкт знімається з торгів на вимогу будь-кого з його 
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учасників або продавця у випадках, коли:  

- не виконано вимог щодо змісту інформації, передбаченої п. 5.2 Правил та статтею 15  

Закону, та терміну її опублікування; 

- об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з 

порушенням чинного законодавства; 

- покупець не визнається як такий згідно з законодавством про приватизацію; 

- істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, конкурсу, 

передбачені Законом та правилами. 

Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на 

аукціоні, конкурсі. Заява про визнання угод недійсними подається будь-ким з учасників аукціону, 

конкурсу або органом приватизації у місячний строк з дати проведення аукціону, завершення 

конкурсу 

             6.18. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об’єкта. 

пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, 

відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта). 

             6.19. Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником),  який 

одержав право на придбання об'єкта. 

Протокол у триденний термін надсилається відповідному органу приватизації та 

затверджується ним. 

Перший примірник протоколу залишається в органі приватизації, а другий видається 

покупцю. Цей протокол є документом, який засвідчує право покупця на укладення договору 

купівлі - продажу. 

              6.20. Учасник, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, 

підписаним трьома незацікавленими особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. 

             За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються. 

             6.21. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору 

купівлі-продажу або не з'явився без поважних причин для його підписання протягом п'яти днів 

після затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого 

об'єкта аукціону. Сплачений такою особою гарантійний внесок перераховується до державного 

бюджету (у разі продажу об’єкта разом із земельною ділянкою). 

 6.22. У разі коли учасник або уповноважений ним представник не з'явився без поважних 

причин на аукціон та/або зірвав його проведення, сплачений такою особою гарантійний внесок 

перераховується до державного бюджету (у разі продажу об’єкта разом із земельною ділянкою). 

 

7. АУКЦІОН ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ 

7.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни (у тому числі в електронній 

формі) здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об’єкти не продані 

на аукціоні, конкурсі. Державні органи приватизації подають переліки таких об’єктів на 

затвердження до Фонду державного майна. 

7.2. Аукціон за методом зниження ціни проводиться за наявності не менше ніж двох 

учасників. 

7.3. Початкова ціна об'єкта визначається за результатом оцінки майна, проведеної 

відповідно до Методики оцінки майна. 

7.4. Ціна продажу об'єкта може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження 

мінімальної ціни продажу. 

7.5. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта. 

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або 

знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки. 

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює державний орган приватизації 

на кожний об'єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни 

об'єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об'єкта. 

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим 
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підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону. 

Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два і більше учасників 

підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв картку з номером, зробив це до 

оголошення ліцитатора про продаж об'єкта. 

 

8. АУКЦІОН БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ ЦІНИ 

8.1. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об'єкт пропонувався на 

продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий. 

8.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників. 

8.3. Початкова ціна об'єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про 

гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення. 

8.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об'єкта. 

8.5. Учасники аукціону пропонують ціну об'єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів 

вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону. 

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати 

попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох 

хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з 

ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала 

найвищу ціну. 

8.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої 

учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор може одночасно з 

ударом молотка оголосити про придбання об'єкта тією особою, що запропонувала цю ціну. 

 

9. КОНКУРС З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ 

АУКЦІОНУ 

9.1. Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за 

погодженням з Фондом державного майна України. 

9.2. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників. 

9.3. Бажаючі взяти участь в конкурсі подають до державних органів приватизації за 

місцезнаходженням об'єкта, що підлягає приватизації, такі документи: 

а) заяву про приватизацію; 

б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування після приватизаційного розвитку 

об'єкта, який повинен включати: 

найменування і місцезнаходження об'єкта; 

відомості про учасника конкурсу; 

зобов'язання щодо виконання умов конкурсу; 

в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті). 

Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта 

може містити додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об'єкта. 

9.4. Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та визначення списку 

учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, є закритими. 

Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, затверджується 

державним органом приватизації до дати проведення конкурсу. 

9.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання, на якому присутні 

учасники конкурсу. 

9.6. Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конкурсні 

пропозиції ціни учасників конкурсу та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних 

номерів. 

9.7. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни продаж проводиться ліцитатором у 

вигляді торгів «з голосу». 

9.8. Початковою ціною об'єкта, з якої розпочинаються торги, вважається найвища 

запропонована учасниками конкурсу ціна. Початкова ціна об'єкта, запропонована учасниками 
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конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об'єкта, визначену відповідно до Методики. 

Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об'єкта нижче визначеної 

державним органом приватизації початкової ціни об'єкта, до подальшого розгляду не 

приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу». 

9.9. Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати об'єкт, 

піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою 

ціну. 

Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, приймається 

ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. 

9.10. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники 

конкурсу не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор 

відповідно до угоди з державним органом приватизації може припинити торги. 

9.11. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати попередню 

не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої розпочаті торги. 

9.12. Після того, як ліцитатор тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників 

не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, ліцитатор оголошує "остаточна ціна" з 

одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну. 

9.13. Після оголошення ліцитатором остаточної ціни комісія продовжує працювати у 

закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем конкурсу визначається 

покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об'єкта та взяв зобов'язання 

виконати умови конкурсу. 

9.14. Результати конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації. 

9.15. У разі коли на конкурс з продажу об'єкта надійшла заява від одного покупця, такий 

об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не 

нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта. 

 

10. ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 

10.1. Торговельна сесія проводиться в СЕТ у режимі он-лайн у строк, який визначено в 

інформаційному повідомлені про продаж. 

10.2. При проведенні аукціону в електронній формі учасник аукціону після реєстрації 

організатором аукціону його заяви про участь в аукціоні зобов’язаний зареєструватися в системі 

електронних торгів на електронному ресурсі організатора аукціону, отримати пароль і логін 

доступу до системи електронних торгів та індивідуальний код (електронний квиток). Підставою 

для допуску учасника аукціону до аукціону є присвоєння йому індивідуального коду 

(електронного квитка). Індивідуальний код (електронний квиток) не підлягає розголошенню 

учасниками аукціону третім особам. У випадку втрати або розголошення учасниками аукціону 

індивідуального коду (електронного квитка) повторне присвоєння індивідуального коду 

(електронного квитка) здійснюється відповідно до правил організатора аукціону. 

Учасник бере участь в аукціоні виключно під індивідуальним кодом (електронним 

квитком). 

10.3. Аукціон в електронній формі проводиться на електронному ресурсі організатора 

аукціону. Брати участь в аукціоні мають право виключно зареєстровані учасники, що отримали 

індивідуальний код (електронний квиток). Проведення аукціону (з часу початку до часу 

закінчення подання цінових пропозицій) триває протягом строку, визначеного інформаційним 

повідомленням, яке опубліковано в офіційному друкованому виданні органу приватизації, 

розміщено на офіційному веб-сайті замовника аукціону, та передбаченого договором з 

організатором аукціону. 

10.4. Система електронних торгів автоматично визначає час надання цінових пропозицій, 

який не може бути однаковим. Точність встановлення часу - до 1 секунди. 

10.5. На початку аукціону всі учасники підтверджують свою згоду з оголошеною 

початковою ціною. Учасник, який не підтвердив свою згоду з оголошеною початковою ціною, не 

допускається до участі в аукціоні. 
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10.6. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати 

попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта. 

При проведенні аукціону за методом зниження ціни кожна наступна ціна, запропонована 

учасниками такого аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір 

мінімальної надбавки або знижки. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює 

замовник аукціону на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків 

початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. 

10.7. Подання цінової пропозиції поспіль одним і тим самим Учасником аукціону не 

допускається. Всі подані до СЕТ цінові пропозиції фіксуються (реєструються) в СЕТ в момент їх 

отримання. 

10.8. Аукціон завершується, якщо протягом десяти хвилин від часу внесення останньої 

цінової пропозиції не надійшла більша цінова пропозиція. Якщо на час завершення аукціону не 

буде визначено переможця, проведення аукціону відповідно до договору з організатором аукціону 

може бути призупинено до 9.00 години наступного робочого дня і далі аукціон може бути 

продовжений згідно з цим Порядком. 

10.9. У разі внесення цінової пропозиції учасником аукціону менше як за п’ять хвилин до 

завершення аукціону цей аукціон продовжується на десять хвилин, і так щоразу від часу внесення 

останньої цінової пропозиції. 

10.10. Переможцем аукціону в електронній формі визнається учасник, який запропонував 

найвищу ціну на час завершення аукціону. 

10.11. Після закінчення аукціону система електронних торгів організатора аукціону 

автоматично формує протокол аукціону, який оформлюється та підписується відповідно до пункту 

2.8 розділу ІІ Порядку продажу об’єктів малої приватизації. 

10.12. Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону отримав оригінали 

заяви та копії документів, що є додатками до заяви, і виявив невідповідність даних, зазначених в 

заяві та документах, даним, наданим в електронному вигляді, результати аукціону скасовуються. 

Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону не отримав від 

переможця аукціону оригінали заяви на участь в аукціоні та копії документів, що є додатками до 

заяви, учасник, який посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем 

аукціону за умови наявності у нього всіх необхідних документів. 

10.13. Підписаний Організатором торгів та Переможцем Протокол аукціону у триденний 

строк надається Замовнику для затвердження. Разом з Протоколом аукціону Організатор торгів 

передає Замовнику оригінали заяв на участь в аукціоні та документи, які є додатками до заяв, усіх 

Учасників аукціону. 

10.14. У разі відмови Переможця аукціону від підписання Протоколу аукціону Організатор 

торгів оформлює акт про відмову та надає його Замовнику. 

10.15. Кошти в розмірі 10% початкової ціни продажу об'єкта приватизації Переможцю 

аукціону зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний 

об'єкт приватизації відповідно до договору купівлі-продажу. 

10.16. Повернення коштів в розмірі 10% початкової ціни продажу об'єкта приватизації 

Учасникам аукціону, що не перемогли в аукціоні, здійснюється Замовником відповідно до вимог 

законодавства про приватизацію. 

  

11. ПОВТОРНИЙ ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА АУКЦІОНІ, 

КОНКУРСІ 
11.1. У разі коли аукціон, конкурс не відбулися, об’єкт може бути запропонований до 

повторного продажу на аукціоні  (у тому числі в електронній формі), конкурсі. 

11.2. Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до вимог Порядку та цих Правил. 
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12. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ, ПІДПИСАННЯ АКТА 

ПЕРЕДАЧІ 
12.1. За результатом проведених аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без 

оголошення ціни), конкурсів, викупу між державним органом приватизації та покупцем 

укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, 

передбачених законом, державній реєстрації. 

12.2. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою укладається з 

урахуванням вимог Земельного кодексу України. 

12.3. Договір купівлі-продажу є підставою для сплати покупцем коштів за придбаний 

об’єкт. 

12.4. Інформація про ціну продажу та переможця аукціону або конкурсу публікується в 

офіційному друкованому виданні державного органу приватизації, на веб-сайті Фонду. 

12.5. У триденний строк після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 

уповноважений представник державного органу приватизації і новий власник підписують акт 

передачі державного майна. 

12.6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дня підписання акта передачі 

приватизованого об’єкта та у п’ятиденний строк оформляється наказом відповідного державного 

органу приватизації. 

 

13. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 
Винагорода організатора аукціону, залученого замовником аукціону, виплачується 

покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни об’єкта малої приватизації, щодо якого 

замовником аукціону прийнято рішення про продаж на аукціоні в електронній формі, протягом 1 

робочого дня після завершення аукціону. 

 

 

                  Директор  

ЦЕНТРАЛЬНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ                                                           Д. П. Хатьонка 
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