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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

на засіданні Біржового комітету ЦУБ 

Протокол № 1 від «27» січня 2016 р. 

 

ПРАВИЛА 

підготовки, організації та проведення відкритих (публічних)  

та інших аукціонних торгів на  

ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ. 

 

Ці правила розроблені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту 

біржі та обов’язкові для виконання всіма учасниками відкритих (публічних) та інших 

аукціонних торгів, що проводяться на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. Дія цих Правил поширюється на товари, роботи та послуги, корпоративні права,  

цінні папери, цілісні майнові комплекси підприємств, установ та організацій,  

нерухомість та інші активи, які пропонуються до продажу на відкритих (публічних) 

та інших аукціонних торгах, що проводяться на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ 

БІРЖІ (надалі активи), що не заборонені законом.  

1.2. Дія цих Правил також поширюється на майно та активи, що належать державі, 

продаж яких додатково регламентується Постановами та Положеннями органів 

державної влади України (КМУ, ФДМУ,  ДФСУ та інше). 

1.3. Замовниками аукціону можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та 

нерезиденти України, які уклали  відповідні договори з ЦЕНТРАЛЬНОЮ 

УНІВЕРСАЛЬНОЮ БІРЖЕЮ (надалі  Продавець). 

1.4. Організатор проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів з 

реалізації активів – ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (надалі Організатор). 

 

2. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ (ПУБЛІЧНИХ)  

3. ТА ІНШИХ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ. 

 

3.1. Відкриті (публічні) та інші аукціонні торги з продажу активів організовується та 

проводиться на підставі заявки (додаток № 1) Замовника аукціону. До заявки 

обов'язково додаються документи, які підтверджують повноваження Заявника 

(Продавця) чи його представника, документи (в окремих випадках завірені копії), 

що підтверджують право власності Продавця на активи, що пропонуються до 

продажу.  

3.2. Активи, які підлягають продажу на відкритих (публічних) та інших аукціонних 

торгах, виставляються на торги за початковою ціною, що визначається Продавцем, 

якщо інше не передбачено законодавством України. 
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3.3. Для організації та проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів на 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ створюється аукціонний комітет. 

Кількісний і персональний склад аукціонного комітету визначається Організатором 

самостійно. Аукціонний комітет установлює шкалу кроку збільшення та/чи 

зменшення ціни.  

3.4. Організатор аукціону не пізніше ніж за 1 день (якщо інше не передбачено чинним 

законодавством України, або договором чи угодою з Продавцем) до дня проведення 

відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів оприлюднює в засобах масової 

інформації або на сайті Організатора (https://centrex.com.ua/) оголошення, яке 

повинно містити таку інформацію: 

 назву активу, що пропонується до продажу, його місцезнаходження; 

 відомості про активи (технічні характеристики, рік випуску, відновну вартість 

тощо);  

 початкову ціну продажу активу;  

 суму коштів, що вносяться учасником перед початком відкритих (публічних) та 

інших аукціонних торгів (гарантійний внесок); 

 назву банку, його місцезнаходження, номер рахунку, відкритого для їх унесення;  

 кінцевий термін прийняття заявок учасників відкритих (публічних) та інших 

аукціонних торгів на покупку активів; 

 час та місце ознайомлення з активами;  

 час та місце проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів;  

Якщо продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства (або його 

частина), то в інформації додатково зазначаються: 

 обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому 

числі для продажу на експорт;  

 кількість та склад робочих місць;  

 баланс активів і пасивів; рентабельність виробництва за останні три роки (для 

конкретного цілісного майнового комплексу підприємства); 

 відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій 

розташовано цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний 

підрозділ. 

3.5.  Бажаючі взяти участь у відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах подають 

організатору заяву в письмовій формі (додаток № 2). 

3.6.  Організатор приймає та реєструє заяви від учасників про придбання (купівлю) 

активів із забезпеченням режиму конфіденційності зберігання інформації щодо 

учасників.  

3.7.  Фізична або юридична особа, що виявила бажання зареєструватись як учасник, 

сплачує на вказаний в повідомленні про проведення аукціону рахунок 

реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором, а також уносить 

гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків від початкової ціни лота (у разі 

необхідності).  
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3.8. Учасник разом із заявою подає організатору аукціону: документ, що посвідчує 

фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження; документ про 

сплату реєстраційного внеску; документ про внесення гарантійного внеску.  

3.9.  Відомості про учасників вносяться до книги реєстрації (Додаток № 3) та повинні 

містити: порядковий номер (відповідно до реєстрації); номер лота, який учасник 

має бажання придбати; для юридичних осіб-резидентів України - їх найменування, 

місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ); для юридичних осіб-

нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована 

особа; для фізичних осіб, громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні 

дані, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних 

осіб платників податку; для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності 

такого), паспортні дані, місце проживання за межами України.  

3.10. При реєстрації учасники перед аукціоном отримують квитки та картки з 

аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь у 

відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах.  

3.11. Прийняття заяв про участь у відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах 

закінчується у термін визначений рішенням аукціонного комітету, якщо інше не 

передбачено законодавством України.  

3.12.  Зареєстрований учасник може відкликати свою заяву, письмово повідомивши 

про це організатора не пізніше ніж за один робочий день до початку відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгів. У такому разі гарантійний внесок 

повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з моменту отримання заяви 

про відмову в участі за вирахуванням платежів за банківські перекази.  

3.13.  Учасникам відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів, які не були 

визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом п’яти  

банківських днів з моменту підписання протоколу або аукціонного свідоцтва про 

проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів, за вирахуванням 

платежів за банківські перекази.  

3.14.  Учасникам надається право ознайомитися з активами, що підлягають продажу за 

їх місцезнаходженням. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ ВІДКРИТИХ (ПУБЛІЧНИХ) 

ТА ІНШИХ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ 

 

4.1. У день проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів здійснюється 

реєстрація учасників та запрошених осіб. Кожний учасник зобов'язаний пред'явити 

паспорт, отримати квиток і картку з номером, під яким він зареєстрований як 

учасник відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів. Квиток та картка мають 

бути обов'язково повернені після закінчення торгів. Реєстрація розпочинається за 

годину і закінчується за 10 хвилин до початку відкритих (публічних) та інших 

аукціонних торгів. Незареєстровані особи до торгів не допускаються.  
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4.2.  Відкриті (публічні) та інші аукціонні торги проводить ліцитатор (ведучий), якого 

призначає (залучає) Організатор відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів.  

4.3. Відкриті (публічні) та інші аукціонні торги починаються з оголошення 

ліцитатором правил проведення, кроку торгів, правил поведінки на відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгах, санкцій, що застосовуються до присутніх 

на відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах за порушення цих правил, 

інформації про активи, що виставляються для продажу, порядку організації торгів 

за кожним лотом, а також іншої інформації, необхідної для проведення торгів.  

4.4. Стосовно кожного винесеного на торги лота ліцитатор оголошує назву, коротку 

характеристику та початкову ціну. Продаж конкретного лота починається з удару 

молотка.  

4.5.  Кожен з покупців може сповістити про готовність купити лот двома рівноцінними 

способами: підняти табличку з номером, що повернутий до ліцитатора, який 

засвідчує прийнятність запропонованої ціни (пропозиція ціни без голосу), або без 

додаткових оголошень підняти табличку й одночасно оголосити свою пропозицію 

стосовно ціни лота, яка мусить бути більшою за ціну, названу ліцитатором, не 

менше ніж на крок торгів і обов'язково кратною цьому кроку (пропозиція ціни з 

голосу). 

4.6. У процесі торгів ліцитатор має право збільшувати або зменшувати початкову ціну 

тільки в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку торгів.  

4.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде 

запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про 

продаж лота, називає продажну ціну і номер переможця, під яким він 

зареєстрований як учасник відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів.  

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

не висловлюють бажання придбати актив за цією ціною, ліцитатор має право  

поступово знижувати ціну продажу лота не більше ніж на 10 відсотків кроку 

кожного разу. Граничний рівень зниження ціни встановлюється рішенням 

аукціонного комітету, якщо інше не передбачено законодавством України. 

4.9. Якщо після зниження ціни виявили бажання придбати лот одночасно два чи більше 

покупців, то ліцитатор розпочинає збільшення ціни лота на крок аукціону аж до 

його продажу.  

4.10. Ліцитатор має право в будь-який момент без пояснень, але до оголошення про 

продаж лоту, зняти його з торгів. За згодою представника замовника (продавця), 

ліцитатор може виставити такий лот ще раз у той самий аукціонний день.  

4.11. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор оголошує про його продаж, 

називає ціну продажу, номер переможця і викликає переможця для підписання 

протоколу, який фіксує наслідки відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів. 

4.12. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву, 

але не більше ніж на 5 хвилин. 
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4.13. Під час проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів 

забороняються  будь-які пересування по залі та переговори, користування аудіо-та 

відеотехнікою. 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

 

5.1. У процесі відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів ведеться протокол, до 

якого заносяться:  

 Дата проведення; 

 Місце проведення; 

 Відомості про продавця; 

 Відомості про ліцитатора; 

 Відомості про активи (об’єкт продажу); 

 Початкова (стартова) ціна; 

 Кількість учасників відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів(покупців); 

 Відомості про учасників відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів; 

 Хід торгів; 

 Відомості про переможця відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів - 

учасника, який у ході торгів запропонував найвищу ціну, його номер; 

 Остаточна ціна продажу лота. 

 4.2. Протокол складається у трьох примірниках (по одному примірнику для Продавця, 

Покупця, Організатора), підписується ліцитатором та покупцем або його 

представником і погоджується Продавцем. Організатор затверджує протокол у день 

проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів. 

4.3.  Затверджений протокол є підставою для укладення протягом трьох робочих днів 

(якщо інше не передбачено законодавством України) після проведення відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгів договору купівлі-продажу.  

4.4. У разі відмови Покупця-перможця від  підписання Протоколу відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгів та/ або  договору купівлі-продажу, про це 

складається відповідний акт у трьох примірниках: по одному примірнику  для 

Продавця, Покупця та Організатора, а результати відкритих (публічних) та інших 

аукціонних торгів анулюються. У цьому випадку сума гарантійного внеску 

Покупцю не повертається, а перераховується Організатором на  рахунок Продавця, 

за винятком винагороди та витрат Організатора на проведення відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгів, протягом трьох банківських днів з дня  

проведення торгів. 

      У цьому випадку, такий Покупець не допускається до участі у повторних відкритих 

(публічних) та інших аукціонних торгах. 

4.5. Покупець зобов'язаний внести зазначені в протоколі платежі протягом терміну, 

обумовленого договором купівлі-продажу. Гарантійний внесок, унесений покупцем 
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для участі у відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах, зараховується 

покупцеві в рахунок продажної ціни активів.  

4.6. Передача активів покупцеві здійснюється тільки після повної сплати ним грошових 

коштів. 

4.7. Активи, які не були реалізовані на торгах, а також ті, по яких Покупці відмовилися  

від укладання договорів купувлі-продажу, або порушили зобов’язання, передбачені 

цими договорами, можуть бути запропоновані до продажу на повторних торгах, 

який проводиться не раніше ніж через день з дня опублікування інформації про  

проведення  повторного аукціону у засобах масової інформації або на сайті 

організатора.  
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Додаток 1 

до  Правил підготовки,  організації та  

проведення  відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів  

на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ.  

                                                              

ЗАЯВА 

на продаж активів на відкритих (публічних) та інших аукціонних торгах  

через ЦЕНТРАЛЬНУ УНІВЕРСАЛЬНУ БІРЖУ. 

 

Продавець _________________________________________________________________, 
(найменування, код ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ, ІПН для фізичних осіб) 

в особі ____________________________________________________ що діє на підставі 

Статуту (доручення)_________________________________________________________ 

паспорт: серія _____, № ___________, виданий «___» _______________    ________ р. 

___________________________________________________________________________ 

пропонує до продажу наступні  активи: 
   

 назва активу, що пропонується до продажу,  

 кількість; 

 місцезнаходження;  

 відомості про активи (технічні характеристики, рік випуску, відновну вартість тощо);  

 початкова ціну продажу активу;  

 час та місце ознайомлення з активами. 

Якщо продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства (або його частина), то в 

інформації додатково зазначаються:  

 обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі для продажу 

на експорт;  

 кількість та склад робочих місць;  

 баланс активів і пасивів; рентабельність виробництва за останні три роки (для конкретного 

цілісного майнового комплексу підприємства);  

 відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано цілісний 

майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ.  

 

Заявник ознайомлений з Правилами підготовки, організації та проведення  відкритих (публічних) 

та інших аукціонних торгів на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ і зобов’язується їх 

виконувати. 

 
Термін дії замовлення: до «____»_____________ 20__ року.  

 

Підписи сторін: 

            Продавець:                                                                                      Організатор аукціону      

_______________________                                            _____________________________ 
                            М.П.                                                                                                                                                                           М.П.  

 

Зареєстровано на ЦУБ  «_____»_____________20__ року. 

 
М.П. 
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ЗАЯВА НА ПРОДАЖ МАЙНА 
 на відкритих (публічних) торгах (аукціоні) через ЦЕНТРАЛЬНУ УНІВЕРСАЛЬНУ БІРЖУ 

 

Заявник:  
(повне найменування Заявника-для юридичної особи; прізвище, ім`я, по-батькові-для фізичної особи) 

Ідентифікаційний код (номер):  

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Уповноважена особа: 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Керівник підприємства (ПІБ):  

Посада:  

Поштова адреса заявника:  

Місце реєстрації заявника:  

Адреса електронної пошти:  

Контактні телефони:  

Поточний рахунок:  

Договір (угода, заявка) на проведення 

аукціонів (торгів):  

 

Заявник доручає організувати та провести відкритий (публічний) аукціон, згідно Правил підготовки, організації та 

проведення відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів на ЦУБ та Регламенту з підготовки, організації та 

проведення на ЦУБ відкритих (публічних) аукціонів, на визначених у цій заяві умовах на наступні активи: 

Характеристика майна:   

Найменування Номер кв., 

буд. 

Поверх Загальна 

площа, кв. м. 

Житлова 

площа, кв. м. 

Кількість 

кімнат 

Ціна базового 

активу, грн. 

       

Місцезнаходження майна:  

Продавець:  

Власник:  

Початкова вартість, грн.:  

Крок аукціону (торгів), грн.:  

Дата/час проведення торгів:   

Місце проведення торгів:  

Гарантійний внесок, грн.:  

Реєстраційний внесок, грн.:  

Розмір та порядок внесення 

гарантійного та реєстраційного 

внеску: 

 

Порядок, місце, строк і час 

представлення заявок на участь в 

торгах: 

 

Порядок оформлення участі в торгах, 

перелік документів і вимоги, що 

пред’являються учасникам, до їх 

оформлення: 

 

Час і місце ознайомлення з майном:  

Відомості про можливість надання  
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переможцю аукціону податкової 

накладної: 

Порядок і критерії виявлення 

переможця аукціону: 

 

Строки платежів, реквізити рахунків, 

на які вносяться платежі: 

 

Заявник (реквізити):  

Підпис  та печатка заявника:  

Виконавець (організатор торгів 

(аукціону)): 

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 

Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, офіс 214 

Код ЄДРПОУ 32996161, 

п/р № 26008060035335 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401. 

Е-mail: info@centrex.com.ua.  

Веб-сайт: https://centrex.com.ua. 

Тел./факс (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35. 

Підпис  та печатка виконавця:  

 

 

Дата та час реєстрації заяви на ЦУБ:  

Особливі умови: 
1. Заявник, що подав заяву в електронному вигляді, зобов’язаний направити (вручити) Виконавцю (Організатору  торгів (аукціону)) оригінал заяви на продаж активів з завіреними копіями документів. 

2. Заявник ознайомлений з Правила торгів (аукціону) та Регламентом, що діють на Центральній універсальній біржі і зобов’язується їх виконувати.  

3. За неправильне заповнення даних, Виконавець (Організатор  торгів (аукціону)) відповідальності не несе. 
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Додаток 2 

до  Правил підготовки,  організації та  

проведення  відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів  

на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ.  

      

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: _____/_______ заповнюється реєстраційним відділом біржі 

НОМЕР ЛОТУ: ______/_______ заповнюється реєстраційним відділом біржі 

ЗАЯВА НА КУПІВЛЮ МАЙНА 
 на відкритих (публічних) торгах (аукціоні) через ЦЕНТРАЛЬНУ УНІВЕРСАЛЬНУ БІРЖУ 

 

Заявник:  
(повне найменування Заявника-для юридичної особи; прізвище, ім`я, по-батькові-для фізичної особи) 

Ідентифікаційний код:  

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Місце реєстрації заявника:  

Контактний телефон:  

Адреса електронної пошти:   

Рахунок для повернення 

гарантійного внеску: 

 

Заповнюється юридичною особою або представником фізичної особи: 

Уповноважена особа: 
 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Паспорт:  
 

(серія, номер, ким та коли виданий) 

Поштова адреса заявника:  

Місце реєстрації заявника:  

Відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно продавця, 

замовника, організатора торгів (аукціону) та інших осіб визначених Законом:  

 

Заявник бажає придбати на відкритих (публічних) торгах (аукціоні), згідно Правил та Регламенту підготовки, 

організації та проведення відкритих (публічних) торгів (аукціону) на ЦУБ, наступне майно (актив): 

ЛОТ №:  

Характеристика майна:   

Найменування Номер кв., 

буд. 

Поверх Загальна 

площа, кв. м. 

Житлова 

площа, кв. м. 

Кількість 

кімнат 

Ціна базового 

активу, грн. 

       

Місцезнаходження майна:  

Продавець:  

Власник:  

Початкова вартість, грн.:  

Крок аукціону (торгів), грн.:  

Дата/час проведення торгів:   

Місце проведення торгів:  

Гарантійний внесок, грн.:  

Реєстраційний внесок, грн.:  

Дата  та час подачі заяви:   

Заявник:                                                                                                                                   (підпис, печатка) 



 11 

Дата та час реєстрації заяви на ЦУБ:  

Організатор торгів (аукціону):                                                                                                                 (підпис, печатка) 

Особливі умови: 
1. Заявник зобов’язується сплатити на рахунок Організатора реєстраційний та гарантійний внески по лоту, який він бажає придбати. Часом сплати гарантійного та реєстраційного внеску є час зарахування 

коштів на розрахунковий рахунок Організатора. 

2. Учасник, що подав заяву в електронному вигляді, зобов’язаний направити (вручити) Організатору оригінал заяви на участь в аукціоні з завіреними копіями документів, вказаних в оголошенні про 

проведення торгів (аукціону). 

3. Заявник ознайомлений з Правила торгів (аукціону) та Регламентом, що діють на Центральній універсальній біржі і зобов’язується їх виконувати.  

4. За неправильне заповнення даних, Організатор торгів відповідальності не несе. 

5. Заявник особисто ознайомлений з майном, його характеристикою, документацією та не має претензій до Організатора торгів (аукціону). 

6. Початкову вартість майна (майнових прав) вважаю справедливою та ринковою і такою, що відповідає моїм особистим інтересам і не порушує мої права споживача. 

 

 

 
Додаток 3 

до  Правил підготовки,  організації та  

проведення  відкритих (публічних) та інших аукціонних торгів  

на ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ.  

      

 

КНИГА 

РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ УЧАСНИКІВ  ВІДКРИТИХ (ПУБЛІЧНИХ)  

ТА ІНШИХ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ 

 

Дата 

провед

ення 

торгівт

а  

№ лоту 

Дата 

реєстра

ції 

заяви 

Реєстра

ційний 

номер 

заяви 

Найменування 

продавця та активу, 

який бажає придбати 

учасник  

Для юридичних осіб: 

найменування, 

місцезнаходження, код 

ЄДРПОУ, країна реєстрації 

особи 

Для фізичних осіб: прізвище, 

ім’я, по батькові, місце 

проживання, 

ідентифікаційний номер (для 

учасників аукціону) 

Відмітка про 

реєстрацію 

учасників 

торгів в день 

його 

проведення 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


