Реєстраційний внесок за участь в електронному аукціоні*
Початкова ціна реалізації, грн
від

до

0,00
20 000,01
50 000,01
200 000,01
понад 1 000 000,00

20 000,00
50 000,00
200 000,00
1 000 000,00

Розмір внеску
Неоподаткованих мінімумів доходів
громадян
1
7
20
30
100

Грн.
17,00
119,00
340,00
510,00
1 700,00

Плата за участь в електронному аукціоні з продажу майна
комунальних, державних підприємств*
Ціна реалізації, грн
від
0,00
4 000 000,01
понад 64 000 000,01

до
4 000 000,00
64 000 000,00

Плата за участь (% від
ціни продажу)
%
5,0
3,0
1,5

Плата за участь в електронному аукціоні з продажу майна
підприємств приватної форми власності*
Ціна реалізації, грн
від
0,00
4 000 000,01
понад 64 000 000,01

до
4 000 000,00
64 000 000,00

Плата за участь (% від
ціни продажу)
%
5,0
3,0
1,5

Винагорода оператора за участь в електронному аукціоні з оренди майна
комунальних, державних підприємств та підприємств приватної форми власності –
5% річної орендної плати за результатами електронного аукціону. У випадку
проведення аукціонів з оренди, де термін дії договору менший 12 місяців, винагорода
оператора розраховується від фактичної ціни договору, з урахуванням строку дії
такого договору.*
У випадку реалізації товарів на митних аукціонах плата за участь (винагорода)
становить 5 % ціни продажу лота встановленої за результатами такого електронного
аукціону з урахуванням податку на додану вартість.
Винагорода оператора за участь в електронному аукціоні з продажу майна АТ
«Укрзалізниця» - 1 % від ціни продажу майна за результатами електронного
аукціону (з ПДВ).*

Розмір винагороди оператора за участь в електронному аукціоні з оренди
вагонів власності АТ «Укрзалізниця» - 5 % (з ПДВ) від ціни продажу × на кількість
вагонів, що міститься у лоті.**
Винагорода оператора за участь в аукціонах з права на експлуатацію
майданчика для паркування транспортних засобів - 5 % від річної ціни договору.

* Про затвердження Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД 2 щодо проведення
електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права: Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України зі змінами від 02.06.2020р. №21 [Електронний ресурс]// Офіційний веб-сайт
Prozorro.Продажі. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1EK8uDMwuUF0Zg_pmdDfNCuV9sUKwUtTS/view

** ДОГОВІР Про взаємодію під час реалізації Пілотного проекту щодо продажу із застосуванням
електронної торгової системи ProZorro.Продажі послуг із використання вагонів власності АТ
«Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів // https://www.dto.com.ua/files/Vagoni_dogovir.pdf

Ціна договору на передачу паркувального майданчика в експлуатацію визначається
за формулою:

Цдог = Векспл + Праз, де
Цдог – ціна договору в гривнях,
Векспл – вартість експлуатації паркувального майданчика за весь період, що підлягає оплаті
на умовах договору в гривнях, Праз – одноразовий платіж за право укладання договору в гривнях.

* Про затвердження Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД 2 щодо проведення
електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права: Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 19.04.2019р. №19 [Електронний ресурс]// Офіційний веб-сайт Prozorro.Продажі. – Режим
доступу: https://drive.google.com/file/d/1r-qzHpFK_jzV2RV5Ypjn6vtnLoh8RyuA/view

** ДОГОВІР Про взаємодію під час реалізації Пілотного проекту щодо продажу із застосуванням
електронної торгової системи ProZorro.Продажі послуг із використання вагонів власності АТ
«Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів // https://www.dto.com.ua/files/Vagoni_dogovir.pdf

