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Електронна торгова площадка 

• Торги в електронній формі (електронні торги) — це система 
суспільних відносин між учасниками електронної взаємодії
розміщенної в мережі Інтернет інформаційної системи загального
користування з використанням якої ці учасники здійснюють між собою 
цивільно-правові угоди з реалізації товарів, робіт, послуг.

• Процесс проведення відкритих торгів в електронній формі є
регламентованим процесом , який включає в себе виконання функцій
підготовки, отримання, аналізу, обробки та надання інформації, що
стосується учасників електронної взаємодії.



Електронна торговая площадка 

• Наша електронна площадка www.avista.net.ua працює для всих
потенційних Клієнтів у будь-який час доби, 365 діб на рік.

• Ми надаємо весь комплекс торгівельних процесів в режимі онлайн.
• Основними перевагами нашої електронної полощадки

www.avista.net.ua є  багатогалузева направленість та інформаційна 
безпека.

• Наші конкурентні переваги – це орієнтованість на клієнта, яка дає
можливість будь-якій ціловій аудиторії можлівість придбати товари за 
привабливими цінами. 

• Електронна площадка www.avista.net.ua відкрита для всих бажаючих: 
- Кожен учасник торгів може спостерігати за всима етапами торгів;
- Прості принципи т а критерії за якими визначається Переможець.



Електронна торговая площадка 

• Наша  електронна площадка  – це абсолютно нові сервісні рішення для роботи, бизнесу, 
корпоративного управління активами,  зберігаючи час  та оптимізуючи документообіг, Ви
зможете швидко та якісно, а головне конфеденційно прийняти участь в торгах.

Онлайн на avista.net.ua здійснюється цілодобово: 

 Ми здійснюємо перевірку наданих документів Замовником;

 Ми надаємо Учаснику та Переможцю необхідні документи для підтвердження участі в 
аукціоні;

 Спостереження за ціновими пропозиціями учасників торгів;

 Ми гарантуємо укладання договорів;

 У разі необхідності наша компанія може надати комплексну, аналітичну інформацію
тендерних процедур.

• Для Замовників, постійних клієнтів, ми надаємо на постійній основі повідомлення про 
майбутні торги за всіма напрямками.



Електронна торговя площадка 
Наші конкурентні переваги

Якщо Ви Замовник:

• Нові сервісні рішення, які дають можливість мінімізувати час та паперовий
документообіг при здійсненні придбання майна.

• Публічність та конфіденціальність під час проведення електронних торгів надасть
можливість Вам прозорого визначення ціноутворення.

• Використовуючи наші сервісні рішення Ви забезпечите контроль під час проведення 
торгів в режимі онлайн. 

• Ми забезпечимо максимальну прозорість та конкуренцію під час проведення торгової 
сесії, що гарантує  привабливі  ціни та актуальні пропозиції.

• Всим Учасникам автоматично надається повний доступ до інформаційного ресурсу, 
доступ до інформації про лоти, завдяки якому Ви маєте можливість  спостерігати за 
лотами, отримувати інформацію про лоти, приймати участь в торгах, приймати інші 
важливі рішення.

Якщо Ви Учасник:

• Ми беремо на себе задачу розширити для Вас  перелік  привабливих товарів за 
привабливими цінами..

• Саме головне Ви маєте можливість стати Переможцем аукціону  на прозорих та 
конкурентних умовах.

• Мінімізуєте витрачання часу  та паперовий документообіг.



Як стати зареєстрованим Учасником?

Для того щоб стати повноправним Учасником електронної системи торгів та 
прийняти участь в аукціоні, Вам необхідно пройти реєстрацію

Ми раді Вас зареєструвати в електронній системі!



Як стати зареєстрованим Учасником?



Інформація про  учасника торгової площадки:

Інформація про Учасника «Системи

публічних електронних торгів» є

конфіденційною.

Інформація про Переможця торгів

доступна лише Замовнику.



Участь в аукціоні:

Знайдіть потрібний лот



Участь в аукціоні:
Учаснику, який знайшов потрібний лот достаньо натиснути клавішу

«ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ»



Отримання квитанції

Потім Учасник має можливість отримати 
квитанцію з реквізитами для сплати 
гарантійного та реєстраційного внеску, 
натиснувши клавішу “Отримати
квитанцію”.



Відкритість, прозорість, доступність системи 
електронних публічних торгів дає можливість Вам 

бачити, що відбувається, отримуючі
повідомлення на вказану Вами електронну 

адресу:

• Післе завершення торгів вы отримуєте протокол. В 
протоколі Ви побачите всі ставки за Вашим лотом 
та кінцеву ціну лоту, а також реквізити необхідні
для оплати виграного Вами лоту. 



Електронна торговая площадка 
www.avista.net.ua – Ми відкриті та працюємо для Вас!

Всі наші сервісні рішення до Ваших послуг

Дякуємо за увагу!


