
Порядок проведення прилюдних торгів з реалізації 

арештованого нерухомого майна 

 
Відповідно до статті 62 Закону України « Про виконавче провадження » реалізація 

арештованого майна боржників здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, 

аукціонах або на комісійних умовах. Реалізація арештованого майна здійснюється 

спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі 

договорів між державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом 

його продажу на прилюдних торгах, аукціонах. Орган   державної   виконавчої   служби   

укладає   із спеціалізованою  організацією  договір,  яким  доручає  реалізацію майна  

спеціалізованій  організації  за  визначену  винагороду  за надані послуги з реалізації 

арештованого майна, яка встановлюється у  відсотковому  відношенні до продажної ціни лота. 

Спеціалізована  організація проводить прилюдні торги за заявкою державного  виконавця,  в  

якій  зазначається  початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною 

оцінкою та інші  відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій. 

         Прилюдні торги  повинні  бути  проведені  в  двомісячний строк   з   дня   одержання  

спеціалізованою  організацією  заявки державного виконавця на їх проведення. Спеціалізована  

організація,  яка  проводить  публічні торги, не пізніше як за 15 днів до дня проведення 

публічних торгів публікує  в  порядку,  визначеному Положенням про Єдиний державний  

реєстр  виконавчих, на відповідному веб-сайті   інформацію   про   нерухоме  майно,  що  

реалізується.  

Оголошення  про  проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше  семи  днів  з  

моменту  укладення договору про реалізацію майна,  а  у випадку проведення повторних 

торгів - не пізніше семи днів  з  моменту  переоцінки  майна.   Одночасно ця інформація може 

бути розміщена в засобах масової інформації. 

Спеціалізована    організація    письмово    повідомляє державного виконавця,  стягувача та 

боржника про дату,  час, місце проведення прилюдних торгів,  а  також  стартову  ціну 

реалізації майна.  

Якщо передане торговельним організаціям майно не буде продано протягом двох місяців, воно 

підлягає переоцінці у термін не більше 10 днів. Згідно з цим Законом та Iнструкцією про 

проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 15 грудня 

1999 р. № 74/5, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158, 

переоцінку здійснює дсржавпий виконавсць за участю торговельної організації у присутпості 

стягувача і боржника чи їх представників. За фактом здійснення переоцінки державний 

виконавець складає акт переоцінки майна, який передає торговельній організації. Неявка 

стягувача або боржиика не є підставою для припинення дії державного виконавця і переоцінки 

майна. Якщо в місячний строк після переоцінки майно ие буде продано торговельною 

організацією) то державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому 

визначитися щодо залишєння за собою непроданого майна. 
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