
USER MANUAL  

по створенню нової процедури для ЦБД3 “Оренда по ЗУ -  з 

переважним правом для чинного орендаря ”(legitimatePropertyLease-

PriorityEnglish). 

Загальна інформація про роботу процедури 

 Якщо у об‘єкта  є чинний орендар, він має можливість скористатися переважним правом 

для чинного орендаря.  

Можливі варіанти проведення аукціону: 

● Тип аукціону - Електронний аукціон (англійський аукціон з переважним правом) 

● % початкової ціни лота - 100% початкової ціни лота 

Якщо чинний орендар втратив або не скористався переважним правом, то аукціон 

переходить до звичної схеми аукціонів з оренди по ЗУ:  

1. Тип аукціону - Електронний аукціон (англійський аукціон) 

2. Тип аукціону - Електронний аукціон із зниженням стартової ціни (англійський аукціон) 

3. Тип аукціону - Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій (голландський аукціон) 

Випадки втрати переважного права 

● Чинний орендар не прийшов на аукціон. 

● Чинний орендар був другим учасником, не погодився на першу суму та відмовився від 

своєї другої пропозиції. 

● Погодився на першу або 2 ціну, але потім відмовився підписати договір. 

● Став 1 переможцем, але відмовився підписати договір. 

 

!!!Важливо. Організатори можуть створювати лоти по оренді ЗУ лише з існуючих 

об’єктів в Реєстрах, тому потрібно використовувати або раніше створений об'єкт 

оренди з Реєстрів або створювати новий.  

Створення аукціону з переважним правом тільки з типу переліку, до якого віднесено 

об'єкт НЕ ВИЗНАЧЕНО 

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 Організатора: Орендодавець та Балансоутримувач). 



  

Крок 1: У верхньому меню обрати розділ Реєстр оренди 

 
 

Крок 2: Створення об‘єкту: натиснути кнопку Опублікувати об‘єкт  

 

Крок 3: Заповнити всі необхідні поля в карточках:  

 

1. Назва об`єкту реєстра 

2. Організації, задіяні в керуванні об'єктом 

● Балансоутримувач 

● Орендодавець 

Важливо! В даному блоці необхідно відзначити у чекбоксі, що у об‘єкта є чинний орендар  

 
Відкривається карточка для вводу даних про чинного орендаря, які необхідно заповнити, а 

саме: 

ідентифікаційні дані, у тому числі ЄДРПОУ/ІНН/ID 

3. Стан погоджень та рішень 

Тип переліку, до якого віднесено об'єкт: обов‘язково НЕ ВИЗНАЧЕНО 

4. Правила та умови передачі об'єкта в оренду 

5. Пропонований графік оренди 



6. Період дії графіку: заповнити АБО 

 
 

АБО 

 
7. Вартісні характеристики 

8. Рішення про затвердження переліку об’єктів, або про включення нового об’єкта до 

переліку 

9. Інформація про лот 

 

 

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

Після публікації об‘єкта у вас є можливість:  

Редагувати оголошення  

 
АБО  

Створити аукціон 

 
 

Увага! Основна інформація в аукціон переноситься з об‘єкту переліку. За потреби 

спочатку внесіть необхідні зміни до об’єкту у переліку і вже після цього переходити 

до етапу публікації аукціону. 

 

 



Створення аукціону с переважним правом 

 

Крок 1: Створення аукціону: Натиснути кнопку Створити аукціон 

Автоматично заповнюються поля: 

1. Тип процедури  

2. Ідентифікатор об'єкта 

3. Опис аукціону 

4. Правила та умови передачі об‘єкта в оренду 

5. Пропонований графік оренди 

6. Період дії графіку 

7. Інформація про об’єкт 

Необхідно заповнити всі необхідні поля в карточці : 

1. Номер попереднього аукціону 

2. Дані щодо знижки 

3. Номер лота  

4. Стартова орендна плата  

5. Реєстраційний внесок 

6. Гарантійний внесок чинного орендаря 

7. Сума гарантійного внеску 

8. Розмір кроку аукціону 

9. Назва аукціону 

10. Опис аукціону 

11. Строк оренди 

12. Дата укладення та закінчення договору оренди чинного орендаря 

13. Реєстраційний внесок 

14. Дата проведення аукціону 

15. Банківські рахунки 

Всі документи аукціону та пов'язані додатки: 

a. Обов’язково: 



● Фотографічне зображення майна 

● Проект договору оренди 

● Поверховий план об‘єкта або план поверха 

b. Необов’язково: 

● Технічні специфікації 

● Кваліфікаційні вимоги 

● Презентація 

● Поверховий план об'єкта або план поверха (обов’язковий, якщо типом об'єкта є 

Нерухоме майно) 

● Копія рішень, дозволів та згоди 

● Копії договорів 

● Характеристики та документи об’єкта оренди 

● Документи щодо оцінки об'єкта 

● Документи щодо прав чинного орендаря 

Для успішної публікації оголошення мають бути заповнені всі обов’язкові дані та завантажені 

усі обов’язкові документи 

Крок 2. Після завершення Першого етапу Англійський аукціон, якщо жоден учасник не 

приймав участі, організатор має можливість:  

● Створити аукціон (перший англійський аукціон) по тому самому об’єкту з переліку, при 

натисканні відбувається перехід на сторінку об'єкта. При наведенні та поряд з 

кнопкою відображається підказка з текстом "Для публікації аукціону з оренди після 

втрати переважного права, необхідно змінити або зазначити тип об'єкта в переліку 

“Перший” тип та перейти до публікації аукціону" 

● або створити копію аукціону (кнопка “Створити копію аукціону”), якщо аукціон 

оголошується повторно після скасування попереднього або інших помилок . 

 


