
ЯК КУПИТИ АКТИВ НА АУКЦІОНІ ЗА ГОЛЛАНДСЬКОЮ ПРОЦЕДУРОЮ? 

 

1 КРОК: ЗНАЙТИ АКТИВ ДЛЯ КУПІВЛІ. 

Де можно дізнатися про активи для купівлі? 

Повний перелік та опис всіх лотів, що виставлені на аукціон за Голландською 

процедурою можна знайти сайт www.prozorro.sale використавши інструмент пошуку. Для 

відображені лотів, що виставлені по голландській процедурі необхідно вибрати фільтр 

“ОГОЛОШЕННЯ З” та вибрати пункт “Продажу на “Голландському” аукціоні”. 

 

 
 

Також можна використати інструменти пошуку сайті будь-якого майданчику (станом на 

жовтень 2017 підключено 40 майданчиків); 

 

2 КРОК: РЕЕСТРАЦІЯ НА АУКЦІОН 

Що робити коли я знайшов цікавий лот? 

 Зі сторінки лоту перейдіть на сайт одного з майданчиків, що працює із системою 

ProZorro.Продажі (також, повний перелік майданчиків можна знайти на сайті Prozorro.sale в 

розділі “Покупцям”).  

 
Натисніть кнопку «Реєстрація» та пройдіть всі необхідні кроки. При виникненні додаткових 

питань Ви завжди можете зв'язатися з представником майданчика за телефонами вказаними 

в розділі “КОНТАКТИ”. Після проходження всіх кроків ви отримаєте доступ до особистого 

кабінету. 

http://www.prozorro.sale/


3 КРОК: ОПЛАТА ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ ТА КОМІСІЇ 

 Як зробити ставку на аукціоні? 

 Щоб мати можливість зробити свою ставку в аукціоні, вам потрібно перерахувати 

гарантійний внесок — 5% від стартової ціни лоту. Він повертається впродовж 3-х робочих 

днів, якщо ви не виграли. Цим ви доводите, що справді маєте намір та змогу поборотися за 

лот. Якщо ви переможете, але відмовитесь від свого лоту, то Ви втратите свій гарантійний 

внесок. 

Також, після перемоги вам необхідно буде сплатити майданчику комісію від 1% до 5% 

(в залежності від типу активу) від вартості фінальної ціни лоту . Її сплачує тільки той, хто 

переміг у аукціоні, підписав контракт та забрав свій лот. 

 

4 КРОК: ЗРОБИТИ ПЕРЕМОЖНУ СТАВКУ 

Як перемогти в аукціоні за Голландською процедурою? 

● Зайдіть на сторінку аукціону як учасник за відповідним посиланням, що ви отримали 

після сплати гарантійного внеску; 

● Визначить для себе за яку вартість ви готові купити даний лот; 

● Аукціон за голландською процедурою буде відбуватись не залежно від кількості 

зареєстрованих осіб на нього; 

● Перша стадія аукціону (Голландський етап) починається в період з 9:30 до 10:00 та 

полягає в поступовому зниженні ціни зі 100% до 20% від вартості лоту, з кроком 

пониження в 1% кожні 4 хвилини. Зупинити дане пониження може тільки 1 учасник, 

що раніше натисне кнопку “Зробити ставку”; 

 
● Після старту аукціону вам буде доступно повний перелік цінових понижень та часу 

коли можна буде зупинити голландську стадію аукціону за сумою що відповідає 

вашому бюджету (можна повернутися до аукціону у відповідний час та зробити 

ставку, якщо раніше аукціон не був зупинений іншим учасником); 

● Друга стадія аукціону (Етап закритих цінових пропозицій) починається тільки якщо в 

першій стадії аукціону була зроблена ставка у спеціально визначений час (незалежно 

від того коли було зупинене падіння ціни в першій стадії аукціону) в період з 16:30 до 

17:30 та триватиме 15 хвилин. Точний час початку другого етапу аукціону буде 

відомий одразу після старту аукціону. 



 
 

● Учасник, що зупинив падіння ціни в першій стадії аукціону не приймає активної участі 

в другій стадії аукціону. В другій стадії аукціону приймають участь тільки ті учасники, 

що не зупинили падіння аукціону, але мають бажання придбати лот і попередньо 

сплатили гарантійний внесок та отримали посилання на участь в аукціоні. Важливо 

що учасники роблять закриті цінові пропозиції ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ.  

 
● Після закінчення строку, що відведений на другий етап аукціону відбувається 

розкриття найвищої закритої цінової пропозиції разом з пропозицією, на якій зупинили 

падіння в першій стадії.  

 



 
● В третьому етапі (Етап найкращої цінової пропозиції) приймає участь тільки учасник, 

що зупинив падіння ціни на першому етапі аукціону. Він дивиться на розмір 

максимальної ставки, що була зроблена на другому етапі та приймає рішення чи 

ставити ставку що перевищую найвищу ставку другого етапу на розмір одного кроку.  

  

 

5 КРОК: ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ 

Що робити після перемоги на аукціоні? 

Ви перемогли в аукціоні, поставивши найвищу ставку. Тепер система автоматично 

сформує протокол торгів з інформацією про переможця та учасників аукціону. Даний 

протокол необхідно підписати за 3 дні переможцю, майданчику через який він робив ставки 

та банку. 

Після підписання протоку необхідно сплатити за актив і підписати договір на 

придбання. Тільки після цих дій, аукціон у системі ProZorro.Продажі буде завершено і ви 

станете власником лоту. 


