
Створення аукціону «мала приватизація»:

У меню, натисніть пункт «Кабінет». «Кабінет» – це ваше робоче місце, тут ви 
зможете слідкувати та керувати вашими лотами, об’єктами малої приватизації, 
інформаційними повідомленнями, а також обмінюватись повідомленнями з іншими 
учасниками.

Для того щоб створити новий аукціон по об’єкту малої приватизації , у 
«Кабінеті» перейдіть на вкладку «Мої об’єкти МП» та натисніть кнопку «Додати 
об’єкт МП».

При створенні аукціону по об’єкту малої приватизації, обов’язково, необхідно 
заповнити наступні поля:

- Найменування об’єкту;
- Опис об’єкту;
- Дата рішення ФДМУ про затвердження переліку об'єктів, або про 

включення нового об'єкту до переліку;
- Номер рішення ФДМУ про затвердження переліку об'єктів, або про 

включення нового об'єкту до переліку;

Всі інші поля не є обов’язковими, для заповнення, та мають лише 
інформативний характер.



По закінченню заповнення інформації, натисніть кнопку «Зберегти», якщо все 
введено правильно, результатом стане напис «Чернетка успішно створена», в 
подальшому ви можете повернутись до редагування цього об’єкту через закладку 
«Об’єкти МП» в «Кабінеті».

Після створення об’єкту МП, наступним кроком має стати додавання майна до 
нього, з’явиться кнопка «Додати майно», якою і потрібно скористатись.

Після натискання вас переадресує на форму «Додати майно», в якій надо 
заповнити наступну інформацію:



- Регіон або область;
- Поштовий індекс;
- Населений пункт;
- Адреса;
- Опис майна;
- Код класифікатора;
- Кількість;
- Код одиниці виміру.

Після закінчення заповнення, всіх полів, натисніть кнопку «Зберегти».

Якщо все зроблено вірно, то в результаті ви маєте отримати запис у таблиці 
«Склад об’єкту приватизації», яку ви зможете редагувати.

Щоб здійснити подальші дії з об’єктом малої приватизації, потрібно здійснити 
публікацію, натиснувши кнопку “опублікувати об’єкт у реєстрі», якщо все зроблено 
правильно то ви отримаєте повідомлення «Успішно опубліковано»

Увага: після публікації, ви можете проводити редагування об’єкту, додавати 
до нього майно, прикріпляти документи, або видалити (на підставі документів), але
до моменту створення інформаційного повідомлення.



Після публікації об’єкту у реєстрі , користувачі зможуть ознайомлюватись з 
ним через пункт меню «Об’єкти МП» на сайті.

Для того щоб оголосити час початку аукціону і розпочати період прийому 
подачі заявок, потрібно створити інформаційне повідомлення натиснувши 
відповідну кнопку на сторінці редагування потрібного об’єкту МП. В формі яка 
з’єявиться після натискання потрібно буде вказати дату та номер рішення про 
затвердження умов продажу, і натиснути кнопку «Зберегти». Після цього 
інформаційне повідомлення можна буде активувати, для подальшого редагування.

Для остаточної публікації, залишилось відредагувати аукціони, натиснувши 
відповідну кнопку поруч з назвою аукціона



Почавши редагування першого аукціона, Ви потрапите на сторінку «Зміна 
умов аукціона №1,

Де потрібно буде вказати:

- Дата початку аукціону;
- початкова ціна;
- крок аукціону;
- банківські реквізити, рахунки для проведення розрахунків з придбані 

об’єкти.  

Після закінчення редагування натиснути кнопку «Зберегти»



В другому аукціоні потрібно буде вказати кількість днів (в діапазоні 20-31) між
закінченням першого і початком другого аукціону, в разі якщо перший не виявить 
переможця. Наприкінці також натиснути кнопку «Зберегти»

Після всіх вищезазначених дій, Ви зможете опублікувати інформаційне 
повідомлення, натиснувши кнопку «Опублікувати», тим самим запустивши 
процедуру перевірки доступності об’єкту і в подальшому початок прийому заявок 
на участь у аукціоні.

Після закінчення торгів орган приватизації забов’язаний здійснити наступні 
дії:

Якщо участь в торгах взяв один учасник, торги отримуюсь статус «Очікується 
рішення про викуп»



У відведений час, орган приватизації забов’язується прикріпити відповідний 
документ, шляхом натискання кнопки «Завантажити рішення про викуп», або ж 
мають можливість дискваліфікувати учасника, тим самим визнавши торги такими 
які не відбулись.  Після прикріплення відповідного документа потрібно активувати 
кваліфікацію учасника натиском відповідної кнопки. 



Якщо на попередньому етапі все зроблено правильно, або ж при умові, що в 
торгах приймали участь більш ніж один учасник, торги отримують статус 
«Очікується опублікування протоколу». Протокол потрібно опублікувати 
скориставшись кнопкою «Завантажити» і обравши потрібний документ, після чого 
підтвердити його.



Надалі статус аукціону міняється на «Очікується підписання договору». 
Договір підписується всіма сторонами угоди, згідно регламенту торгів, і 
прикріпляється органом приватизації, а також підтверджується факт підписання 
договорів. Важливо: після підписання договорів і завантаження їх на майданчику, 
учасника вже не можна буде дискваліфікувати. До підтвердження підписання 
договору, договір можна змінювати натиснувши відповідну кнопку, поряд з вже 
завантаженим договором.



Після підтвердження підписання договору і подальшого формування умов для 
завершення приватизації, почнеться період виконання умов продажу. Під час цього
періоду орган приватизації має підтвердити, шляхом додавання відповідних 
документів: оплату договору, документ який підтверджує завершення приватизації
об’єкту, а також документ який затвердить виконання умов продажу.



Результатом ви отримаєте сторінку де буде вказано що всі умови виконано і 
приватизація об’єкта буде завершена.


