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Помилки організаторів 
аукціонів



Помилки у площі земельної ділянки



Помилки у даті аукціону



Помилка: фотографії 
завантажені у форматі 
Word або PDF

Правило: необхідно у 
форматі JPEG



Помилки у кадастровому номері ділянки



1. Опис лоту - неповний або незрозумілий.
2. Не завантажені документи до лоту (витяг із ДЗК,

проект договору, фотографії ділянки, тощо).
3. Документи, які завантажені до лоту, названі

некоректно, наприклад, "Файл1" замість “Витяг із
ДЗК”.

4. Вказані некоректні контактні дані особи, з якою
можна зв’язатися: або неправильний телефон або
телефон особи, яка не відповідає за лот чи у
відпустці.

5. Наявні технічні помилки при публікації
оголошення.

6. Організатор не відповідає на питання потенційних
учасників.

7. Не перевірені дані перед публікацією
оголошення та протягом 2 днів з моменту публікації (
протягом часу на редагування лота).

Інші 
розповсюджені 
помилки 



Найрозповсюджені причини 
відміни аукціонів



Поради організаторам та 
учасникам аукціонів



1. Описати інформацію про земельну ділянку повно та
розширено.

2. Завантажити мінімум 3 фотографії земельної ділянки.
3. Завантажити проект договору купівлі-продажу чи

оренди / суперфіцію / емфітевзису землі.
4. Зазначити цільове призначення та інші

характеристики земельної ділянки, зокрема,
кадастровий номер.

5. Зазначити КОАТУУ (в майбутньому перехід на
КАТОТТГ).

6. Зазначити інформацію про осіб з переважним
правом, про договір укладений з такою особою.

7. Відповідати на запитання, які ставлять потенційні
учасники.

Поради 
організаторам 
аукціонів



1. Знайдіть бажану земельну ділянку на сайті
https://prozorro.sale/.

2. Ознайомтеся з інформацією про земельну ділянку,
проаналізуйте стан та характеристики ділянки.

3. Ознайомтеся із документами, що стосуються
земельної ділянки (документацією із землеустрою,
витягом із ДЗК, витягом з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, проектом
договору).

4. Ознайомтеся з нормативною базою земельних
торгів, з умовами продажу / передачі в оренду
земельної ділянки.

5. Проконсультуйтесь з майданчиком щодо участі в
аукціоні.

6. Оцініть, за яку суму ви готові придбати або взяти в
оренду земельну ділянку.

7. Візьміть участь в аукціоні.

Поради 
учасникам 
аукціонів  



Пошук землі на сайті https://prozorro.sale/

https://prozorro.sale/


Пошук землі через модуль аналітики: 
https://bi.prozorro.sale/#/

https://bi.prozorro.sale/#/


портал системи: 
prozorro.sale

електронна сринька: 
info@prozorro.sale

екстрений телефон:
+38068-924-27-54

Контакти



Будуємо ринки та довіру

Дякую за увагу


