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ТОВ «Електронні торги України»

 Першими в Україні запровадили електронні аукціони (продаж майна банкрутів)

 Наразі виступаємо організаторами всіх типів аукціонів в Україні, що відбуваються в  електронній 
формі

 Протягом останніх двох років нами в електронній формі було реалізовано майна  на суму близько 1 
млрд грн (ФДМУ, Комунальне майно, продаж майна банкрутів, ФГВФО тощо)

 Компанія представлена в усіх обласних центрах України

 Програму Ubiz.ua використовують для організації аукціонів 16  бірж в різних регіонах України



Частка UBIZ.ua на ринку аукціонів у системі ProZorro за 2020-2021 рік:

АУКЦІОНИ

● ФГВФО
● Мала приватизація
● Продаж/оренда майна державних компаній
● Земельні аукціони (землі держгеокадастру)
● Комерційні аукціони
● Оренда вагонів (Укрзалізниця) 
● Аукціони «Держгеонадра» 
● СЕТАМ (агентська програма)
● Банкрутство



З 6 липня на Ubiz.ua з’являться перші аукціони з продажу та оренди сільськогосподарських 
земель

Які закони закріплюють дане 
право? 

• Закон України № 2195 визначив,
що продавати чи купляти земельні
ділянки зможуть лише
зареєстровані користувачі
електронних майданчиків системи
Прозоро.Продажі.

• Закон України № 2194 зняв штучні
обмеження господарської діяльності та
спростив доступ бізнесу та населенню
до земельних ресурсів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66972
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66970


Особливості земельних торгів в системі Прозорро.Продажі:

• Лише аукціони 
на підвищення 
ціни

• Мінімальна кількість
учасників – 2.

• Розмір гарантійного внеску:
30 % стартової ціни продажу земельної ділянки;
30 % стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.

• Підписання протоколу та договору аукціону лише за допомогою
кваліфікованого електронного цифрового підпису.



Як прийняти участь в земельних аукціонах? Перший крок – реєстрація учасника на ubiz.ua

1 етап
2 етап



Другий крок – пошук необхідного аукціону за допомогою фільтрів ubiz



Третій крок – подача цінової пропозиції



Які документи необхідні для подачі цінової пропозиції?

Копії зазначених документів мають бути завірені 
електронним цифровим підписом!

• Фізичні особи: 
-заява на участь
-паспорт
-ідентифікаційний код
-квитанція про сплату гарантійного внеску
-квитанція про сплату реєстраційного внеску

• Фізичні особи-підприємці
-заява на участь
-паспорт
-ідентифікаційний код
-квитанція про сплату гарантійного внеску
-квитанція про сплату реєстраційного внеску
-витяг з ЄДРПОУ

• Юридичні особи:
-заява на участь
-витяг з ЄДРПОУ
-довідка про кінцевого бенефіціарного власника
-квитанція про сплату гарантійного внеску
-квитанція про сплату реєстраційного внеску
-наказ на призначення директору
-паспортні дані директора



Як відбуватиметься аукціон?

1. Після допуску заявки оператором учасник 
отримує посилання на аукціон:

2. Погоджуться з умовами та переходить на модуль 
аукціону



Модуль аукціону

Як проходить звичайний (англійський) 
аукціон

• аукціон складається з трьох раундів

• починається зі стартових цін, які запропонували 
учасники

• учасники мають 5 хвилин після старту

• кожному учаснику у кожному раунді дається по 
3 хвилини, щоб змінити свою ставку 

• першим змінює ставку той учасник, що подав 
найнижчу ціну.



• укладає договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з 
організатором земельних торгів протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем 
формування протоколу про результати земельних торгів.

Що робити після перемоги в земельних торгах?

Переможець земельних торгів – учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо 
ним зроблено щонайменше один крок торгів.

• підписує протокол про результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня, 
наступного за днем його формування електронною торговою системою

Протокол земельних торгів та договір (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються 
організатором та переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів 

• оплачує суму за лот та проводить реєстрацію права власності чи користування земельною 
ділянкою.



Чому ubiz.ua?

 Надаємо повний організаційний та юридичний супровід.

• від реєстрації учасником аукціону до моменту державної
реєстрації права власності чи користування земельними
ділянками.

 Кращий сервіс на всіх етапах співпраці. 

• Ubiz.ua – це безпечна, надійна в користуванні онлайн
платформа та колектив професійних менеджерів, які готові
допомогти в будь-яку хвилину.



Чому ubiz.ua?

 Стандартизація і єдиний підхід

• до державної реєстрації права користування земельними
ділянками, не залежно від регіону вчинення
реєстраційної дії, із суворим дотриманням вимог Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV із
відповідними змінами та доповненнями.



Чому ubiz.ua?

 Зручне та ефективне користування сайтом

• фахівцями майданчику були розроблені всі необхідні
налаштування з боку програмного комплексу, аби робота з
електронними аукціонами проходила з найменшими затратами
та була максимально ефективною.

• Ubiz.ua – це високотехнологічна платформа, розроблена з
урахуванням передових технологій та стандартів безпеки, що
забезпечує найвищий рівень якості та надає широкий і
зручний інструмент в роботі з аукціонами.



Чому ubiz.ua?

 З нами Ви не пропустите важливі лоти!

• залишаємо за собою контроль та негайне інформування Вас
про оголошені аукціони за відповідним кадастровим номером
земельної ділянки через електронну пошту .

• зручний пошуково-інформаційний Telegram-bot допоможе 
автоматизувати отримання інформації про найсвіжіші лоти. 



Чому ubiz.ua?

 Допомога в юридичних питаннях

• вирішення нестандартних юридичних
питань, пов’язаних із землекористуванням,
від нашого генерального партнера з
юридичних питань Адвокатського
Об'єднання "Юридична Фірма "АРІО".



Реалізовані кейси ФГВФО

Продали за 
–

84 000 
001.00 грн

Стартова 
ціна 

-
80 121 

784.90 грн

Кількість
учасників

– 2.

Продаж нерухомого майна та основних засобів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МІСТО БАНК» в загальній кількості 128 одиниць



Реалізовані кейси по банкрутству

Продаж рухомого та нерухомого майна ТОВ «АМСТОР»

Продали за –
100 000
000грн

Стартова 
ціна – 28 879

442 грн

Кількість 
учасників –

4.



Реалізовані кейси по банкрутству

Продаж повітряного судна моделі АGUSTA А109 Е

Продали за –
45 000          
000грн

Стартова 
ціна – 30 201 

157грн

Кількість 
учасників –

1.



ВІДКРИТО, ДОСТУПНО, ПРОЗОРО

ТОВ  «Електронні торги України»
торгова марка ubiz.ua

Можете знайти нас на:

https://www.facebook.com/ubiz.ukraine/

https://www.youtube.com/channel/UCqzpFTFjs_wUEa
15PLhA7pQ

© 2017-2021 ubiz.ua
Акредитований учасник електронної торгової системи  Prozorro.Sale

01011, Україна, м.Київ вул.Панаса Мирного,7,офіс.3
тел. (044) 333 61 01

www.ubiz.ua
tb_etu@ukr.net

групи:
Аукционы/Банкротство/Прозорро
Земельні аукціони Prozorro

http://www.ubiz.ua/


ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

ПЕРШИЙ КОМФОРТНИЙ МАРКЕТПЛЕЙС АУКЦІОНІВ
2021 р.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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