
Авторизовані електронні майданчики в Єдиній базі звітів про оцінку у 
порівнянні з АЕМ ІТС Прозорро та Прозорро.Продажі. – Фонд 
держмайна підготував порівняльну таблицю 

Порівняльна таблиця щодо функціоналу електронних майданчиків в інформаційно-
телекомунікаційних системах Прозорро, Прозорро.Продажі (мала приватизація) та Єдиній базі 

звітів про оцінку 

Авторизовані електронні 
майданчики, підключені до 

Прозорро 

Авторизовані електронні 
майданчики, підключені до 

Прозорро.Продажі 

Авторизовані електронні майданчики, 
підключені до Єдиної бази даних звітів 

ФДМУ 

Авторизований електронний 
майданчик – авторизована 

Уповноваженим органом 
інформаційно-телекомунікаційна 
система, яка є частиною електронної 
системи закупівель 
та забезпечує реєстрацію осіб, 

автоматичне розміщення, отримання і 
передання інформації та документів 
під час проведення процедур 
закупівель, користування сервісами з 
автоматичним обміном інформацією, 
доступ до якого здійснюється за 
допомогою мережі Інтернет. 
ЗУ «Про публічні закупівлі» (ст.1) 

Електронний майданчик – апаратно-

програмний комплекс, який функціонує 
в Інтернеті, підключений до центральної 
бази даних та забезпечуєорганізатору 

аукціону, потенційним покупцям, 
учасникам можливість користуватися 
сервісами електронної торгової системи 
з автоматичним обміном інформацією 
щодо процесу проведення аукціонів в 
електронній формі. 
ЗУ «Про приватизацію державного і 
комунального майна» (ст.1) 

Авторизований електронний 
майданчик – авторизована Фондом 

державного майна України інформаційно-
телекомунікаційна система, яка має 
комплексну систему захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю відповідно 
до Закону України "Про захист інформації 
в інформаційно-телекомунікаційних 
системах" та забезпечує реєстрацію 

суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, 
отримання і передавання інформації та 
документів (без попередньої ідентифікації 
суб’єкта оціночної діяльності) до єдиної 
бази даних звітів про оцінку з метою 
перевірки оціночної вартості об’єкта 
нерухомості, користування сервісами з 
автоматичним обміном інформацією, 
доступ до яких здійснюється за допомогою 
мережі Інтернет. 
Податковий кодекс України (ст.172) 

Через майданчик здійснюється: 

- реєстрація в електронній системі 
закупівель замовників та учасників 
процедур закупівель; 

- оприлюднення Замовником на веб-
порталі Уповноваженого органу 
інформації про закупівлю (на всіх її 
етапах); 

- подача учасником пропозиції та іншої 
інформації (звернення за 
роз’ясненнями, скарги, тощо); 

- доступ усім користувачам до 
інформації про закупівлі, включаючи 
надання можливості спостерігати за 
перебігом аукціону в інтерактивному 
режимі реального часу; 

- обмін інформацією з веб-порталом 
Уповноваженого органу; 

- захист інформації про публічні 
закупівлі та захист конфіденційної 
інформації від несанкціонованого 
доступу 
(ЗУ «Про публічні закупівлі», 
постанова КМУ №166 від 24.02.2018) 

Через майданчик здійснюється: 
- перевірка відповідності 

ідентифікаційної інформації, наданої 
особою, яка має намір взяти участь в 
електронному аукціоні, даним, які 
зазначаються такою особою в заяві на 
участь в електронному аукціоні; 

-обмін інформацією з використанням 
мережі Інтернету; 

- забезпечення учасника унікальним 
гіперпосиланням, за яким надається 
тимчасовий прямий доступ до 
інтерфейсу модуля електронного 
аукціону в електронній торговій системі; 

- забезпечення цілісності даних, що 
передаються до електронної торгової 
системи або приймаються від 
електронної торгової системи, коректне 
та своєчасне відображення в 
електронній торговій системі даних та 
можливість вчинення органом 
приватизації/організатором аукціону, 
потенційними покупцями дій в 
електронній торговій системі через 
сервіси, які надаються оператором 
електронного майданчика 
(Постанова КМУ №432 від 10.05.18) 

Через майданчик здійснюється: 

- розміщення, отримання та передавання 
інформації та документів (без попередньої 
ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності 
(далі – СОД)) до Єдиної бази з метою 
перевірки оціночної вартості об’єкта 
оцінки; 

- здійснення автоматичної ідентифікації 
СОД, нотаріуса або особи, яка вчиняє дії 
щодо операції з відчуження об’єктів 
рухомого майна; 

- автоматичний обмін інформацією, доступ 
до якої здійснюється за допомогою мережі 
Інтернет; 

- перевірка нотаріусами або особою, яка 
вчиняє дії щодо операції з відчуження 
об’єктів рухомого майна,  реєстрації звіту 
про оцінку в Єдиній базі та наявності 
присвоєного йому унікального номера; 

- перевірка правових підстав на 
здійснення СОД та оцінювачами 
практичної діяльності; 

- забезпечує належний захист інформації 
під час її передавання; 

Крім того, майданчик зберігає звіти про 

оцінку та інші документи щодо визначення 
оціночної вартості об’єкта оцінки протягом 
трьох років. 
(Наказ ФДМУ №658 від 17.05.18) 

 


