
РЕЄСТРАЦІЯ НА МАЙДАНЧИКУ 

Для реєстрації на майданчику виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку «Увійти» 
2. Для створення акаунта натисніть на посилання «Немає аканта? 

Зареєструйтесь!»

3. Оберіть пункт «Замовник» або «Учасник» торгів залежно від ролі в торгах, 

заповніть поля форми реєстрації.



Увага! Замовник торгів при реєстрації повинен обрати «Тип замовника» → «Робота з

реєстрами» та одну або кілька Ролей роботи з реєстрами.

4. Заповніть поля форми реєстрації.
5. Після заповнення полів форми реєстрації, завантажте документи, що 

підтверджують особу т повноваження.

6. Поставте галочки напроти пунктів: «Я підтверджую свою згоду з умовами 

Публічної оферти» та «Я підтверджую свою згоду з умовами Регламенту роботи 

системи електронних торгів».

7. Натисніть кнопку «Зареєструватися».



СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА В Р ЕЄСТРІ

Для створення об’єкта в реєстрі виконайте наступні дії:

1. Авторизуйтесь як Замовник.
2. Оберіть пункт меню «Об’єкти реєстру» та підпункт «Мої»

3. Натисніть кнопку «Додати об’єкт» та оберіть один з запропонованих типів 

об’єктів

Наприклад: Нерухомість.
4. Завантажте документи об’єкта. Для цього:

А) Натисніть на посилання «Документи об’єкта»



Б) Завантажте файли та заповніть поля «Назва документу» та «Опис документу»

5. Заповніть необхідні поля форми створення об’єкта, вносьте достовірну 

інформацію.
ВАЖЛИВО! Ви зобов’язані внести до оголошення всю інформацію, що 

передбачається п. 26 Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна. Майданчик не несе відповідальність за достовірність та повноту наданої 

орендодавцем та балансоутримувачем інформації.

У разі допущення помилки ви матимете можливість відредагувати інформацію

Перший блок для заповнення: Створення об’єкта типу Нерухомість:
5.1. Внесіть всі необхідні дані про об’єкт нерухомості.



5.2. В розділі «Технічні характеристики, нерухомість» - поставте відмітки 

про наявність тієї чи іншої технічної характеристики Об’єкта.



5.3. В розділі Тип власності оберіть пункт «Комунальна» чи «Державна»:

5.4. Оберіть блоки інформації щодо пов’язаних організацій (один за одним), 

та заповніть потрібну інформацію в пунктах:
- Балансоутримувач;
- Орендодавець;
- Чинний орендар;
- Уповноважений орган управління;



Блок – Бансоутримувач:

Блок – Орендодавець:

Блок – Чинний орендар (за його наявності):



Блок “Уповноважений орган управління” (за необхідності):

5.5. Після вибору одного з блоку та його заповнення інформацією, перейдіть 

до заповнення блока «Стан погоджень та рішень»:



5.6. В полі «Тип переліку, до якого віднесено об’єкт» оберіть Перший або 

Другий.

5.7. Заповніть інформацією блок «Правила та умови передачі об’єкта в 

оренду»

5.8. Заповніть блок «Вартісні характеристики».

5.9. Після внесення всієї необхідної інформації, натисніть кнопку «Зберегти».



5.10. Після збереження Буде сформовано чернетку об’єкта, котра готова до 

публікації у Реєстрі.

Для публікації об’єкт у Реєстрі, натисніть кнопку “Опублікувати в реєстрі” 

та підтвердити опублікування:

Вітаємо! Об’єкт успішно опубліковано у Реєстрі та доступний для загального

перегляду.

У разі необхідності внесення інформації до вже опублікованого об’єкту – 

потрібно натиснути на кнопку «Редагувати» та внести необхідні поправки. 

Обмежень щодо редагування об’єкта не встановлено.



РЕДАГУВАННЯ ОБ’ЄКТА РЕЄСТРУ

Для створення об’єкта в реєстрі виконайте наступні дії:

1. Авторизуйтесь як Замовник.
2. Оберіть пункт меню «Об’єкти реєстру» та підпункт «Мої».

3. Оберіть об’єкт, котрий необхідно редагувати та натисніть кнопку 

«Редагувати».

4. Внесіть необхідні зміни в поля з інформацією.
5. Натисніть кнопку «Зберегти».



СТВОРЕННЯ ЗАЯВИ ДО ОБЄ’КТА В ПЕРЕЛІКУ

Для створення заяви до об’єкта в переліку виконайте наступні дії:

1. Авторизуйтесь як Учасник торгів.
2. Оберіть пункт меню «Об’єкти реєстру».

3.  Оберіть об’єкт,стосовно якого потрібно подати заяву.
4. Натисніть кнопку «Подати заяву на оренду майна або про продовження 

договору оренди».

5. Натисніть на посилання «Документи заяви» та завантажте документи 

стосовно заяви.



6. Оберіть тип заяви.

7. Заповніть поле опис заяви.

8. Натисніть кнопку «Зберегти».
9. Натисніть кнопку «Опублікувати»



СТВОРЕННЯ ЗАЯВИ, ЯКЩО ОБЄ’КТА В ПЕРЕЛІКУ НЕМАЄ

Для створення заяви, якщо об’єкта в переліку немає, виконайте наступні дії:

1. Авторизуйтесь як Учасник торгів.
2. Оберіть пункт меню «Об’єкти реєстру».

3. Знайдіть так званий «Нульовий об’єкт» установи, що має право 

розпоряджатися потрібним вам майном та натисніть кнопку «Подати заяву на 

оренду майна або про продовження договору оренди».

4. Оберіть тип заяви «Заява про включення до переліку»

5. У полі «Опис заяви» у довільній формі опишіть об’єкт, що потребує 

включення до переліку.



6. Натисніть кнопку «Зберегти».
7. Натисніть кнопку «Опублікувати»



ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАЯВУ

Для формування відповіді на заяву виконайте наступні дії:

1. Авторизуйтесь як Замовник.
2. Оберіть пункт меню «Дії», підпункт «Мої»

3.  Натисніть кнопку «Додати дію» та оберіть тип дії, що потребує публікації.

4. Заповніть поля форми створення дії, вказавши ідентифікатори пов’язаних 

об’єктів у відповідні поля.



5. Натисніть кнопку «Зберегти».
6. Натисніть кнопку «Опублікувати».


