
USER MANUAL  

по створенню процедури для ЦБД3 продажу майна та права 

користування відповідно до Регламенту Електронної торгової 

системи Prozorro.Продажі sellingMethod: basicSell-english, роль 

Замовник.  

 

Створення об‘єкта 

Крок 0: У верхньому правому куті натиснути кнопку Увійти та ввести свій логін та 

пароль (всі подальші кроки можливі лише авторизованими користувачами в таких 

ролях Організатор ). 
 

 

Крок 1: У верхньому меню обрати розділ Аукціони 

 
Або з кабінета користувача натиснути Створити аукціон 



 
 

Крок 2: Створення аукціону: натиснути кнопку  Створити 

 

Крок 3: Заповнити всі обов‘язкові поля в карточках (та необов‘язкові) :  

1. Тип процедури* 

2. Лоти виставляються 

i. Значення від 1 до N 

ii. За умови, що значення ≥ 2, в організатора є можливість заповнити наступні дані: 

previousAuctionId* - Номер попереднього аукціону* (обов’язково) 

Стартова вартість попереднього аукціону (необов‘язково) 



Розмір знижки від попереднього аукціону, % (необов‘язково) 

Податок (необов‘язково) 

1. Стартова вартість лоту  

2. Гарантійний внесок 

3. Розмір кроку аукціону, грн 

4. Назва аукціону*  

5. Опис аукціону*  

6. Мінімальна кількість учасників 

7. Номер лоту 

8. Опис обʼєкта 

9. Кількість одиниць 

10. Класифікація згідно CAV 

Особливості роботи із основним класифікатором 

1. В залежності від обраного значення із переліку основного класифікатора (Classification), 

ЦБД автогенерує значення для Типу активу, для інших значень основного класифікатора, 

що не зазначені нічого не автогенерує. 

2. В залежності від обраного значення із переліку основного класифікатора (Classification), 

ЦБД визначає, за необхідності, список характеристик, для інших значень основного 

класифікатора, що не зазначені нижче, ЦБД нічого не автогенерує: 

● 04000000-8 – Нерухоме майно та усі вкладені коди  

● 05000000-5 – Цілісний майновий комплекс або майновий комплекс - 

комплекс активів підприємства та усі вкладені коди  

● 06000000-2 – Земельні ділянки та усі вкладені коди  

● 34000000-7 – Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього 

та усі вкладені коди  

● 07121000-3 – Застава - Нерухоме майно  

● 07122000-0 – Застава - Цілісний майновий комплекс або майновий 

комплекс - комплекс активів підприємства  

● 07123000-7 – Застава - Земельні ділянки  

● 07126000-8 – Застава - Транспортне обладнання та допоміжне 

приладдя до нього 07221000-4 – Застава - Нерухоме майно  

● 07222000-1 – Застава - Цілісний майновий комплекс або майновий 

комплекс - комплекс активів підприємства  

● 07223000-8 – Застава - Земельні ділянки 07226000-9 – Застава - 

Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього  

11. Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

12. Адреса розташування 

13. Область 

14. Населений пункт 

15. Адреса 

16. Поштовий індекс 

17. Географічні координати розташування 



18. Стан державної реєстрації об'єкту 

19. Орієнтовна дата початку аукціону* - точний час проведення аукціону, 

заповнюються ЦБД автоматично після публікації оголошення 

20. Тип банківського рахунку (Обов'язково один банківський рахунок з типом guarantee 

і валютою UAH. Рахунків для кожного типу в UAH/USD/EUR може бути безліч) 

21.  Валюта 

22. Тип банківського ідентифікатора 

23. Ідентифікатор 

 

Всі документи аукціону та пов'язані додатки - ручне завантаження з боку Організатора 

Обов’язково: 

1. Технічні спецификації  

Необов’язково: 

2. Ілюстрації 

3. Паспорт торгів 

4. Кваліфікаційні вимоги 

5. Типова форма договору 

6. Презентація 

 

 

Крок 4: Опублікувати об'єкт або зберегти до чернетки.  

Після публікації об‘єкта у вас є можливість:  

Редагувати оголошення  

 
АБО  

Створити копію аукціон 

 
 

 

 

Інструкція по подачі ставки для учасника  



Крок 0: В верхньому правому куті натиснути кнопку Увійти та ввести свій логін та пароль (всі 

подальші кроки можливі лише авторизованими користувачами в ролі Учасника). 

 

Крок 1: В верхньому меню обрати розділ Аукціони 

 

Крок 2: Відфільтрувати аукціон по типу: Продажу майна та права користування згідно 

Регламенту,  по статусу: Прийняття заяв на участь на натиснути шукати  

 

 Крок 3: Наявна можливість вибрати лот, ознайомитись детальніше та додати в обрані 

 

Крок 4: Після аналізу інформації про лот учасник має можливість подати ставку, вибравши розділ 

Ставки.  

 



 

Крок 5:  Для участі в аукціоні необхідно сплатити Реєстраційний та Гарантійні внески, 

сформувавши рахунок для участі в аукціоні і оплатити їх.  

 

Крок 6: Натиснути кнопку Подати заяву на участь  

 

Крок 7: Внести свою цінову пропозицію  

 

 



 

Крок 8: Додати документи до своєї пропозиції  

Обов‘язкові:  

● Заява на участь 

 

Відмітити чекбок - Необхiдно погодитись з умовами регламенту ЕТС і відповідальністю учасника 

 

 

ЗБЕРЕГТИ ДО ЧЕРНЕТКИ 

АБО  

ВIДПРАВИТИ НА ПЕРЕВIРКУ 

 

Крок 9: Після того, як ваша ставка відправлена на перевірку , вона в статусі Очікує модерації .  

Адміністратор перевіре вашу ставку, після чого підтвердить ії або відхилить.  

Після підтвердження, ознака ставки Опубліковано  

 

 Якщо адміністратор відхилив вашу ставку, вона має ознаку Чернетка  

 

 


