
 

 
 

 

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ В 

ЕЛЕКТРОННОМУ АУКЦІОНІ З ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 

До ЗАЯВИ на участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації 

ФИЗИЧНІ ОСОБИ додають кольорові скан-копії наступних документів: 
1. Паспорт громадянина України 

2. Квитанція про сплату реєстраційного внеску 

3. Квитанція про сплату гарантійного внеску 10% від початкової вартості 

продажу лота 

4. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 

визначених умовами продажу 

 

До ЗАЯВИ на участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації 

ФИЗИЧНІ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТИ додають кольорові скан-копії наступних 

документів: 

1. Копія документу, що посвідчує особу 
2. Квитанція про сплату реєстраційного внеску 

3. Квитанція про сплату гарантійного внеску 10% від початкової вартості 

продажу лота 

4. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 

визначених умовами продажу 

 

До ЗАЯВИ на участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТИ додають кольорові скан-копії наступних 

документів: 

1. Витяг з ЄДР 
2. Довідка «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника». Якщо особа не 

має кінцевого бенеф.власника, зазначається інформація про відсутність 

кінцевого бенеф.власника і про причину його відсутності; 

3. Квитанція про сплату реєстраційного внеску 
4. Квитанція про сплату гарантійного внеску 10% від початкової вартості 

продажу лота 

5. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 

визначених умовами продажу 

6. Остання річна або квартальна фінансова звітність 

До ЗАЯВИ на участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ-НКЕЗИДЕНТИ додають кольорові скан-копії наступних 

документів: 

1. Документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із 

торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із 

законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою 

2. Довідка «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника». Якщо особа не 

має кінцевого бенеф.власника, зазначається інформація про відсутність 

кінцевого бенеф.власника і про причину його відсутності; 



 

3. Квитанція про сплату реєстраційного внеску 

4. Квитанція про сплату гарантійного внеску 10% від початкової вартості 

продажу лота 

5. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 

визначених умовами продажу 

6. Остання річна або квартальна фінансова звітність 

До ЗАЯВИ на участь в електронному аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації 

ФОП додають кольорові скан-копії наступних документів: 

1. Паспорт громадянина України 

2. Витяг з ЄДР 

3. Квитанція про сплату реєстраційного внеску 
4. Квитанція про сплату гарантійного внеску 10% від початкової вартості 

продажу лота 

5. Письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 
визначених умовами продажу 

6. Остання річна або квартальна фінансова звітність  


