
ПРОЕКТ 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

 

від «___» _________ 2019 р. № __________  

 

Київ 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 року № 432 та № 433  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» 

(Офіційний вісник України, 2018 р., № 47, ст. 1641) та № 433 «Про 

затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для 

організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої 

приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення 

адміністратора електронної торгової системи» (Офіційний вісник України, 

2018, №  47, ст. 1642) зміни, що додаються. 

2. Підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми 

власності), які є власниками авторизованих електронних майданчиків, що 

взаємодіють з центральною базою даних електронної торгової системи, у 

тримісячний строк забезпечити приведення своїх електронних майданчиків у 

відповідність до вимог цієї постанови. Авторизовані електронні майданчики, 

підключені до центральної бази даних електронної торгової системи, які у 

тримісячний строк не приведені у відповідність до вимог цієї постанови, 

підлягають відключенню від центральної бази даних електронної торгової 

системи. 
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3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади 

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до 

вимог цієї постанови. 

4. Фонду державного майна України, Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, адміністратору 

електронної торгової системи забезпечити виконання вимог цих постанов. 

 

 

 

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від ____ _____________ 2019 р. № ____  

 

ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 10 травня 2018 року № 432 та № 433  

1. Доповнити Порядок проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 року № 432 «Про затвердження Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення 

додаткових умов продажу» пунктом 21 такого змісту: 

 «21. Центральна база даних та електронні майданчики електронної торгової 

системи повинні мати атестати відповідності комплексної системи захисту 

інформації вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту.». 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 433 

«Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для 

організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої 

приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення 

адміністратора електронної торгової системи»: 

1) у пункті 3 постанови слова «за тестування,» виключити; 

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою Кабінету Міністрів 

України: 

у пункті 2: 
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в абзаці третьому слова «адміністратору електронної торгової системи  

(далі – адміністратор)» замінити словами «Фонду державного майна України 

(далі – Фонд)»; 

доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

«комісія – постійно діюча комісія, яка створюється за рішенням Фонду та 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України (далі – Держспецзв`язок) з метою забезпечення здійснення тестування 

електронних майданчиків, їх авторизації та контролю за відповідністю 

електронних майданчиків, які пройшли авторизацію, вимогам цього Порядку»; 

у зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами 

п’ятим – шостим; 

у пункті 3 слово «адміністратор» у всіх відмінках замінити словом «Фонд» 

у відповідних відмінках; 

пункт 4 доповнити абзацами восьмим – одинадцятим такого змісту: 

«мати атестат відповідності комплексної системи захисту інформації 

електронного майданчика вимогам нормативних документів у сфері технічного 

захисту інформації, виданий Адміністрацією Держспецзв`язку. На момент 

подання заявки на авторизацію строк дії атестата відповідності має становити не 

менш як один рік до закінчення строку його дії; 

мати адаптовані оператором електронного майданчика та погоджені з 

комісією стандартні сценарії ручного та/або автоматизованого тестування; 

мати погоджений з комісією протокол інформаційної взаємодії між 

учасниками технологічного процесу та впровадити в дію відповідні технологічні 

процеси на електронному майданчику. 
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Сценарії автоматизованого та/або ручного тестування оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Фонду.»; 

пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. З метою здійснення відбору операторів, підключення їх до електронної 

торгової системи утворюється комісія. До складу комісії входять представники 

Фонду, Адміністрації Держспецзв’язку та адміністратора електронної торгової 

системи. До роботи комісії можуть залучатися незалежні експерти та 

консультанти з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені 

співробітники електронних майданчиків або пов’язані з ними близькі особи. 

Склад комісії, кандидатури голови комісії, заступника голови та секретаря 

затверджуються спільним рішенням Фонду та Адміністрації Держспецзв`язку. 

Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможним, якщо на 

ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії. Рішення комісії 

приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови. Рішення комісії 

оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар. 

Комісія протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів, що 

підтверджують відповідність оператора вимогам, визначеним у пункті 4 цього 

Порядку, приймає протокольне рішення стосовно проведення тестування або 

відмови в проведенні тестування такого електронного майданчика.»; 

у пункті 6 слово рекомендацій замінити словами «позитивних 

рекомендацій», слово «адміністратор» замінити словом «Фонд»; 

пункт 7 викласти в такій редакції:  

«7. Тестування електронного майданчика здійснюється комісією.»; 

пункти 8 – 10 виключити; 
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у пункті 11 слово «адміністратор» замінити словом «комісія», пункт 11 

доповнити словами «та наданням рекомендацій про авторизацію або відмову в 

авторизації електронного майданчика»; 

пункт 12 викласти в такій редакції: 

«12. Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання рекомендацій 

комісії про авторизацію або відмову в авторизації електронного майданчика, 

визначених в пункті 11 цього Порядку, приймає рішення про авторизацію або 

відмову в авторизації електронного майданчика. У разі прийняття Фондом 

рішення щодо відмови в авторизації повторне звернення оператора 

електронного майданчика здійснюється не раніше ніж через шість місяців з дня 

такої відмови.»; 

у пункті 13: 

в абзаці першому слова «отримання адміністратором плати за тестування» 

замінити словами «прийняття Фондом рішення про тестування», цифру «8» 

замінити цифрою «6»; 

в абзаці другому слова «отримання плати за тестування» замінити словами 

«прийняття Фондом рішення про тестування», цифру «8» замінити цифрою «6»; 

у пункті 14: 

в абзаці першому слова «За умови проходження тестування» замінити 

словами «Після прийняття Фондом рішення про авторизацію електронного 

майданчика», слова та знаки «(попередньо авторизованого)» виключити; 

абзац другий виключити; 

в абзаці першому пункту 15 слова «за умови успішного проходження 

тестування щодо відповідності вимогам електронної торгової системи» 
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виключити, слова «на підставі договору» замінити словами «на підставі рішення 

Фонду про авторизацію електронного майданчика, з укладенням договору»; 

у пункті 16: 

в абзаці першому слова «листа-підтвердження про проходження 

тестування» замінити словами «рішення Фонду про авторизацію електронного 

майданчика»; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

«У разі зміни оператора авторизованого електронного майданчика 

юридична особа, якій в установленому законодавством порядку передано право 

на використання авторизованого електронного майданчика, протягом  

10 робочих днів з моменту передачі такого права подає звернення про зміну 

оператора Фонду. Фонд  протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного 

звернення перевіряє відповідність оператора вимогам пункту 4 цього Порядку та 

в разі такої відповідності приймає рішення про внесення змін до рішення про 

авторизацію електронного майданчика такого оператора. Прийняття Фондом 

рішення про внесення таких змін є підставою для укладення адміністратором 

договору з новим оператором протягом 5 робочих днів з дати отримання 

оператором рішення Фонду про внесення таких змін.»; 

у пункті 20: 

в абзаці другому слово «адміністратор» замінити словом «Фонд»; 

в абзаці третьому слова «після виконання вимог, визначених у документації 

на комплексну систему захисту інформації електронної торгової системи» 

замінити словами «протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідним 

оператором рішення Фонду про авторизацію електронного майданчика», абзац 

третій доповнити реченням такого змісту: «У разі зміни оператора електронного 

майданчика відповідний авторизований електронний майданчик не 

відключається від електронної торгової системи.»;  
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в абзаці четвертому слова «може створювати» замінити словами «повинен 

мати», слово «адміністратором» замінити словом «Фондом»; 

абзац шостий виключити; 

у пункті 21 слово «адміністратор» у всіх відмінках замінити словом «Фонд» 

у відповідних відмінках. 


