
1. Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, 

та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, здійснюється 

шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.  

 

2. Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п'ятдесят неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме 

майно реалізуються на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, 

повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах .  

 

3. Майно передається на реалізацію за ціною та в порядку, визначеними статтею 58 

цього Закону.  

 

4. Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 цього Закону, 

крім цінних паперів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням 

з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з 

Міністерством юстиції України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.  

 

5. Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах 

протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що 

проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону 

такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на 

комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі 

нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно 

уцінюється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової 

вартості майна.  

 

6. У разі якщо в місячний строк з дня проведення повторної уцінки майно не 

реалізовано на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах, державний 

виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про 

залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за 

рішенням суду.  

 

7. У разі якщо стягувач у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання повідомлення 

державного виконавця письмово не заявив про своє бажання залишити за собою 

нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові. У 

разі відсутності в боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, 

виконавчий документ повертається стягувачу без виконання.  

 

8. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, 

він зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до державного 

виконавця відповідного повідомлення внести на відповідний рахунок для обліку 

депозитних сум органу державної виконавчої служби різницю між початковою 

вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на 

його користь, якщо початкова вартість нереалізованого майна перевищує суму 

боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. За рахунок 

перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов'язані з організацією та 

проведенням виконавчих дій, задовольняються вимоги інших стягувачів та 

стягується виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів повертається боржникові.  

 

9. Майно передається стягувачу за ціною, що дорівнює початковій вартості майна, 

за якою воно передавалося на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок 

погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується 

начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. За фактом такої 

передачі державний виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для 

подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.  

 

10. У разі наявності кількох стягувачів, які виявили бажання залишити за собою 

нереалізоване майно, воно передається в порядку календарного надходження 

виконавчих документів до виконання з урахуванням черговості, визначеної статтею 

44 цього Закону.  

 

11. У разі якщо від продажу частини майна виручено суму, достатню для 

задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат, 

пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, а також сплати штрафу, 

продаж арештованого майна припиняється. 

Подробнее: http://kodeksy.com.ua/pro_vikonavche_provadzhennya/statja-62.htm 

 

 

 

 

Тимчасове положення про порядок  

             проведення прилюдних торгів з реалізації  

                  арештованого нерухомого майна  

 

                      1. Загальні положення  

 

     1.1. Це   Положення   визначає  умови  і  порядок  проведення  

прилюдних торгів  з  продажу  квартир,  будинків,  підприємств  як  

цілісного майнового комплексу, інших приміщень, земельних ділянок,  

що є нерухомим майном,  на які звернено  стягнення  відповідно  до  

чинного законодавства, а також розрахунків за придбане майно. 

     1.2. Прилюдні  торги  з  реалізації  арештованого  нерухомого  

майна  за  заявкою  державного  виконавця  організовує і проводить  

спеціалізована  організація,  з  якою органом державної виконавчої  

служби  укладено  відповідний  договір.  (  Пункт  1.2 із змінами,  

внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5  

( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     1.3.  Реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення,  

проводиться   за   місцем   проживання,  роботи  боржника  або  за  

місцезнаходженням  його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то  

реалізація  майна  проводиться  за місцезнаходженням його постійно  

діючого органу або місцезнаходженням майна. 

     У разі реалізації майна за його місцезнаходженням і якщо таке  

майно перебуває  за  межами  населеного  пункту,  його  реалізація  

проводиться у найближчому населеному пункті або районному центрі.  

(  Пункт  1.3  в  редакції Наказу Мін'юсту N 25/5 ( z0371-01 ) від  

18.04.2001 ) 

     1.4.  Організація та проведення прилюдних торгів з реалізації  

предмета  іпотеки  здійснюються з урахуванням вимог Закону України  

"Про  іпотеку" ( 898-15 ). { Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно  

з   Наказом  Міністерства  юстиції  N  2166/5  (  z1120-09  )  від  

17.11.2009 }  

 

              2. Терміни, які вживаються в Положенні  

http://kodeksy.com.ua/pro_vikonavche_provadzhennya/statja-62.htm


 

     2.1. Арештоване  нерухоме  майно  (далі  - нерухоме майно або  

майно) - майно боржника,  на яке звернено стягнення і яке підлягає  

реалізації. 

     2.2. Прилюдні торги - продаж майна,  за яким  його  власником  

стає  покупець,  який під час торгів запропонував за нього найвищу  

ціну. 

     2.3. Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається  

спеціалізованою організацією.  Ліцитатор повинен знати  порядок  і  

володіти технікою проведення торгів. 

     2.4. Учасник прилюдних торгів - фізична або  юридична  особа,  

яка сплатила гарантійний внесок і може бути покупцем відповідно до  

законодавства України. 

     2.5. Лот  -  одиниця  майна,  що виставляється для продажу на  

прилюдних  торгах.  Кожному  лоту  надається  свій   номер,   який  

вказується  в  інформаційній картці і оголошується ліцитатором під  

час проведення прилюдних торгів. 

     2.6. Стартова  ціна  лота  -  ціна,  яка  дорівнює початковій  

вартості майна,  що виставляється на торги,  зазначеній  у  заявці  

державного виконавця на реалізацію арештованого майна. 

     2.7. Продажна ціна лота - фактична ціна  реалізації  лота  на  

прилюдних торгах. 

     2.8. Картка учасника прилюдних  торгів  -  картка  з  номером  

реєстрації  учасника  прилюдних торгів,  яка дає право на участь у  

прилюдних торгах. 

     2.9. Інформаційна  картка  - картка,  у якій вказано номер та  

назву лота,  його стартову ціну, характеристику лота, а також інші  

відомості,  які  вважатиме  за  необхідне  вказати  спеціалізована  

організація (додаток 1). 

     2.10. Гарантійний  внесок  -  завдаток,  який  за одним лотом  

сплачує фізична або юридична особа,  розмір  якого  дорівнює  сумі  

винагороди  спеціалізованої  організації  за  надані нею послуги з  

реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота. 

{  Розділ  2  в  редакції  Наказу  Міністерства юстиції  N  2166/5  

( z1120-09 ) від 17.11.2009 }  

 

           3. Підготовка до проведення прилюдних торгів  

 

     3.1.   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. { Абзац перший  

пункту  3.1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства  

юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 } 

     Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого  

майна  не  повинен  перевищувати  з  урахуванням податку на додану  

вартість  15  відсотків  від  вартості  майна.  У  разі якщо майно  

реалізоване   за   ціною,   вищою  від  стартової,  спеціалізована  

організація   здійснює   перерахунок   винагороди  пропорційно  до  

збільшення  ціни  майна  та  зазначає у протоколі прилюдних торгів  

суму  винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також  

рахунок  спеціалізованої  організації,  на який необхідно сплатити  

дані  кошти.  {  Пункт  3.1  доповнено  абзацом  згідно  з Наказом  

Міністерства  юстиції  N  222/5  (  z0125-09  ) від 07.02.2009; із  

змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5  

( z1120-09 ) від 17.11.2009 } 

     У разі  переоцінки  майна  у  зв'язку  з  його  нереалізацією  

пропорційно    зменшується   розмір   винагороди   спеціалізованої  

організації.  {  Пункт  3.1  доповнено  абзацом  згідно  з Наказом  

Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

{  Пункт  3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  

юстиції N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005, N 36/5 ( z0393-05 ) від  

13.04.2005,  N  1586/5  (  z0871-08  )  від  17.09.2008,  N  222/5  

( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     3.2.  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,   затвердженою   наказом  Міністерства  юстиції  України  від  

15.12.99  N  74/5  ( z0865-99 ), зареєстрованим в Мін'юсті України  

15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями). ( Абзац перший  

пункту  3.2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства  

юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     До заявки додаються: 

     1)  копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного  

виконавчого  провадження  також  довідка державного виконавця щодо  

загальної  кількості  виконавчих  документів  та суми, що підлягає  

стягненню  за  ними; ( Підпункт 1 пункту 3.2 із змінами, внесеними  

згідно  з  Наказом  Міністерства  юстиції  N 36/5 ( z0393-05 ) від  

13.04.2005 ) 

     2)  копія  акта опису й арешту майна; ( Підпункт 2 пункту 3.2  

із   змінами,   внесеними   згідно  з  Наказом  Мін'юсту  N  141/5  

( z1602-04 ) від 20.12.2004 ) 

     3)  копії  правовстановлювальних документів, що підтверджують  

право власності або право користування нерухомим майном; 

     4)  документи,  що  характеризують  об'єкт нерухомості (копію  

технічного   паспорта  на  житловий  будинок,  квартиру,  земельну  

ділянку тощо); 

     5) у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний  

виконавець  додає  до  заявки  також  копію рішення про відведення  

земельної  ділянки  та  копію  дозволу місцевого органу виконавчої  

влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво; 

     6)   у   разі   продажу   майна   державних   підприємств  та  

господарських  товариств,  у  статутних фондах яких частка держави  

становить не менше  25  відсотків, -  довідка  про  розмір  частки  

державної  власності  у  статутному фонді підприємства-боржника та  

копія повідомлення Фонду державного майна України  про  накладення  

арешту  на майно такого боржника; ( Пункт 3.2 доповнено підпунктом  

6 згідно з Наказом Мін'юсту N 141/5 ( z1602-04 ) від 20.12.2004 ) 

     7) інші  необхідні  документи,  передбачені  Інструкцією  про  

проведення  виконавчих  дій,  затвердженою  наказом   Міністерства  

юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ), зареєстрованим у  

Мін'юсті  України  15.12.99  за   N   865/4158   (із   змінами   і  

доповненнями). ( Пункт 3.2 доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом  



Мін'юсту N 141/5 ( z1602-04 ) від 20.12.2004 ) 

     3.3. Прилюдні торги  повинні  бути  проведені  в  двомісячний  

строк   з   дня   одержання  спеціалізованою  організацією  заявки  

державного виконавця на їх проведення. 

     3.4. На майно, що виставляється на продаж, уповноважені особи  

спеціалізованої  організації  складають  інформаційні  картки   на  

кожний лот із зазначенням стартової ціни. 

  

{ Пункт  3.5  в  редакції  Наказу   Міністерства  юстиції  N 222/5  

( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     3.6. Зміст інформаційного повідомлення повинен містити: 

     1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна; 

     2) його місцезнаходження (адресу); 

     3) стартову ціну; 

     4)   строки  сплати  та  суму  гарантійного  внеску  учасника  

прилюдних   торгів,  найменування,  адресу  банку,  номер  рахунка  

спеціалізованої організації для його сплати; 

{  Підпункт  4  пункту  3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом  

Міністерства  юстиції  N  1586/5  (  z0871-08  ) від 17.09.2008; в  

редакції  Наказу  Міністерства  юстиції  N  222/5 ( z0125-09 ) від  

07.02.2009 } 

     5) порядок  та  строки  розрахунку  за  придбане на публічних  

торгах  майно,  номер   депозитного   рахунка   органу   державної  

виконавчої служби для сплати коштів; 

{  Підпункт  5 пункту 3.6 в редакції Наказу  Міністерства  юстиції  

N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     6) дату, час та місце ознайомлення з майном; 

     7) дату, час та місце проведення прилюдних торгів; 

     8)   реквізити  спеціалізованої  організації,  яка  проводить  

прилюдні торги; 

{  Підпункт  8 пункту 3.6 в редакції Наказу  Міністерства  юстиції  

N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     9) кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах; 

     {  Підпункт  10  пункту  3.6  виключено  на  підставі  Наказу  

Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 } 

     11) інші відомості, потрібні для проведення прилюдних торгів. 

     3.7. Якщо  реалізації  підлягає  цілісний  майновий  комплекс  

підприємства  чи  його  структурний  підрозділ,  то  в  інформації  

додатково зазначаються: 

     обсяг та основна номенклатура продукції  (робіт,  послуг),  у  

тому числі експортної; 

     кількість та склад робочих місць; 

     відомості про   будівлі  (споруди,  приміщення)  та  земельну  

ділянку,  на   якій   розташовано   цілісний   майновий   комплекс  

підприємства, його структурний підрозділ. 

     У  разі накладення арешту на основні  засоби  підприємств  та  

організацій  для  підготовки їх до реалізації можуть залучатися на  

договірних  засадах  підприємства,  що  мають  відповідний  досвід  

роботи.  (  Пункт  3.7 розділу 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з  

Наказом Мін'юсту N 45/5 ( z0604-00 ) від 07.09.2000 ) 

     Підготовка до   реалізації   включає   до   себе   проведення  

інвентаризації, збирання, аналіз інформації та розробку пропозицій  

щодо стану поточного та перспективного  використання  арештованого  

майна з метою надання потенційним покупцям більш повної інформації  

щодо майна,  яке реалізується,  а також документальне та  технічне  

забезпечення  підготовки  майна  до  продажу  тощо.  (  Пункт  3.7  

розділу  3  доповнено  абзацом  шостим  згідно  з Наказом Мін'юсту  

N 45/5 ( z0604-00 ) від 07.09.2000 ) 

     3.8. Якщо  реалізації  підлягає  земельна   ділянка,   то   в  

інформації додатково зазначаються: 

     розмір земельної ділянки, місце її розташування; 

     правовий режим земельної ділянки; 

     цільове призначення земельної ділянки; 

     обмеження на  використання  земельної ділянки (установлені на  

підставі містобудівних та  санітарних  норм  і  правил,  включаючи  

архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови). 

     3.9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок,  квартира, то  

в інформації додатково зазначаються: 

     розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири; 

     адресу чи місцезнаходження; 

     правовий режим квартири, будинку; 

     обмеження на використання квартири, будинку; 

     відомості про земельну ділянку,  на якій розташований будинок  

(її правовий режим та розмір); 

     матеріали стін квартири, будинку; 

     процент зносу. 

     3.10. Якщо реалізації підлягає  нежитлове  приміщення,  то  в  

інформації додатково зазначаються: 

     розмір площі; 

     місцезнаходження; 

     призначення об'єкта; 

     обмеження на його використання; 

     матеріали стін; 

     процент зносу; 

     відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове  

приміщення (її правовий режим та розмір). 

     3.11. Спеціалізована    організація    письмово    повідомляє  

державного виконавця,  стягувача та боржника про дату,  час, місце  

проведення прилюдних торгів,  а  також  стартову  ціну  реалізації  

майна.                                                                                                                                                                               

     3.12. Для  участі   в   прилюдних   торгах   покупець   подає  

спеціалізованій організації: 

     заяву про участь у прилюдних торгах (додаток 2); 

     документи,   що  підтверджують  сплату  гарантійного  внеску.  

{  Абзац третій пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом  

Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 } 

     Організатор   прилюдних   торгів   зобов'язаний   забезпечити  

безперешкодне  прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а  

також  забезпечити  вільний  доступ  покупців  до місця проведення  

прилюдних   торгів. 

{  Пункт  3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  

юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 } 

     3.13. Під  час  подання  заяви заявник пред'являє паспорт або  

інший документ,  що засвідчує його особу;  у разі, якщо він діє як  

представник юридичної особи - відповідну довіреність. 



     3.14. Відомості про покупців уносяться до книги реєстрації  і  

повинні містити: 

     порядковий   номер   (відповідно   до   реєстрації)  та  дата  

реєстрації;  (  Абзац  другий  пункту  3.14  із змінами, внесеними  

згідно  з  Наказом  Міністерства  юстиції  N 36/5 ( z0393-05 ) від  

13.04.2005 ) 

     номер лота, який покупець має бажання придбати; 

     для фізичних осіб: 

     громадян  України  -  прізвище,  ім'я та по батькові фізичної  

особи,  адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний код  

за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків; 

     для іноземців  -  прізвище,  ім'я  та  по  батькові  (у  разі  

наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами  

України; 

     для юридичних осіб: 

     резидентів     -     їх    найменування,    місцезнаходження,  

ідентифікаційний  код  за  Єдиним державним реєстром підприємств і  

організацій України (код за ЄДРПОУ); 

     нерезидентів - їх найменування,  місцезнаходження та  країну,  

де зареєстрована особа; 

     дата,  час та місце проведення прилюдних торгів; ( Пункт 3.14  

доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства юстиції N 36/5  

( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     підпис  покупця.  (  Пункт  3.14  доповнено  абзацом згідно з  

Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     Книга реєстрації  повинна  бути прошнурована,  пронумерована,  

засвідчена  підписом  керівника  спеціалізованої  організації   та  

скріплена  печаткою цієї спеціалізованої організації. ( Пункт 3.14  

доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства юстиції N 36/5  

( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     3.15. Під час проведення реєстрації учасник прилюдних  торгів  

отримує  вхідний  квиток,  інформаційну  картку та картку учасника  

прилюдних  торгів  (із  зазначенням  на   зворотному   боці   умов  

проведення прилюдних торгів). 

     3.16. Покупцям до реєстрації надається право  ознайомитися  з  

майном, що підлягає реалізації, за його місцезнаходженням. 

     3.17. На прилюдних торгах можуть бути присутні інші особи  за  

умови    сплати    вхідної   плати,   розмір   якої   визначається  

спеціалізованою  організацією.  Державний  виконавець,   стягувач,  

боржник  (законні  представники  стягувача,  боржника) можуть бути  

присутні на прилюдних торгах безоплатно.  Державний виконавець має  

право  бути  присутнім  на  прилюдних торгах,  але не може бути їх  

учасником. 

     3.18. Відомості про учасників прилюдних торгів,  їх кількість  

і пропозиції не підлягають розголошенню до  визначення  остаточних  

покупців за кожним лотом.  

 

              4. Порядок проведення прилюдних торгів  

 

     4.1. Прилюдні  торги  розпочинаються з оголошення ліцитатором  

порядку їх проведення. 

     4.2. Лот  виставляється  на  торги за наявності не менше двох  

покупців. 

     4.3. За  кожним  лотом,  що  виставляється на прилюдні торги,  

ліцитатор оголошує номер,  указаний в інформаційній картці, назву,  

коротку характеристику майна, стартову ціну. 

     4.4. У ході торгів учасники прилюдних торгів повідомляють про  

готовність  придбати  заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну,  

піднімаючи аукціонну картку з номером,  повернутим до  ліцитатора,  

або  одночасно  піднімають  картку  учасника  прилюдних  торгів  і  

пропонують свою ціну. 

     4.5. Якщо  протягом трьох хвилин після триразового оголошення  

стартової ціни покупці не висловлюють бажання  придбати  майно  за  

ціною,  оголошеною  ліцитатором,  то запропонований об'єкт продажу  

знімається  з  торгів  і  прилюдні  торги  за   даним   лотом   не  

проводяться. 

     4.6. Повторні прилюдні торги проводяться не раніше ніж  через  

місяць з часу проведення перших прилюдних торгів. 

     4.7. Порядок  підготовки  і  проведення   прилюдних   торгів,  

визначений  цим  Положенням,  є  обов'язковим  у  разі  проведення  

повторних торгів. 

     4.8. На   повторних  торгах  стартова  ціна  лота  може  бути  

зменшена, але не більше ніж на 30%. 

     4.9. Якщо  майно  не  було  продане  або  прилюдні  торги  не  

відбулися, то майно знімається з прилюдних торгів. 

     4.10.  Якщо  запропонована  учасником прилюдних торгів ціна є  

більшою  за  ціну,  запропоновану ліцитатором, то останній називає  

номер учасника і запропоновану ним ціну. 

     4.11. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення  

останньої  ціни  не  буде  запропоновано вищої ціни,  то ліцитатор  

одночасно з ударом  молотка  оголошує  про  продаж  лота,  називає  

продажну  ціну  й номер переможця,  під яким він зареєстрований як  

учасник прилюдних торгів. 

     4.12. Прилюдні  торги  можуть  бути припинені і майно знято з  

продажу в разі невиконання  правил  проведення  прилюдних  торгів,  

передбачених цим Положенням.  У цьому разі наступні прилюдні торги  

провадяться в порядку, визначеному цим Положенням. 

     4.13. Усі  розбіжності  і  суперечки  щодо порядку проведення  

прилюдних торгів вирішуються під час його  проведення  ліцитатором  

за погодженням з уповноваженою особою спеціалізованої організації. 

     4.14. Під час прилюдних торгів ведеться протокол (додаток 3),  

до якого заносяться такі дані: 

     номер лота; 

     назва лота; 

     стартова та продажна ціна майна; 

     сума сплаченого гарантійного внеску; 

     розмір  винагороди  спеціалізованої організації, яку покупець  

повинен  додатково  сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої  

організації для її сплати; 

     пропозиції покупців; 

     відомості про  покупця,  який  запропонував  у  ході   торгів  

найвищу ціну (переможець торгів). 

     У разі потреби  до  протоколу  можуть  бути  внесені  й  інші  

відомості. 

     Протокол підписується  ліцитатором  і  переможцем  торгів   і  



затверджується керівником спеціалізованої організації. 

{  Пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  

юстиції   N  1586/5  ( z0871-08 )   від   17.09.2008,   N   2166/5  

( z1120-09 ) від 17.11.2009 } 

     4.15. Керівник  спеціалізованої  організації,  яка  проводила  

прилюдні  торги,  зазначає  в  протоколі відповідні суми та номери  

рахунків,  на які переможцю  потрібно  внести  кошти  за  придбане  

майно,  та затверджує протокол у день проведення прилюдних торгів.  

Копії затвердженого протоколу видаються переможцю прилюдних торгів  

та  державному  виконавцю  у  триденний строк з моменту проведення  

аукціону.  {  Пункт  4.15  із  змінами, внесеними згідно з Наказом  

Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 } 

     4.16. Переможець  прилюдних  торгів,  який   відмовився   від  

підписання  протоколу,  позбавляється  права  на подальшу участь у  

прилюдних торгах.  За умови достатньої кількості покупців за даним  

лотом торги відновлюються.  

 

     {  Пункт  4.17  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства  

юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }  

 

             5. Порядок розрахунків за придбане майно  

 

     5.1.  На  підставі  копії  затвердженого протоколу переможець  

прилюдних торгів протягом семи банківських днів з дня затвердження  

протоколу, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, здійснює  

розрахунки за придбане на прилюдних торгах майно в такому порядку: 

     покупець перераховує на депозитний рахунок  органу  державної  

виконавчої  служби  зазначену  в затвердженому протоколі прилюдних  

торгів суму грошових коштів,  яка дорівнює різниці  між  продажною  

ціною  придбаного  ним  лота  і  сумою  винагороди спеціалізованої  

організації   за   цим   лотом,   сплаченої  на  поточний  рахунок  

організатора  прилюдних  торгів;  {  Абзац  другий  пункту  5.1 із  

змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5  

( z1120-09 ) від 17.11.2009 } 

     сума гарантійного    внеску,    зарахованого    на    рахунок  

організатора   аукціону,   визнається   частиною  оплати  покупцем  

придбаного  ним  на   прилюдних   торгах   майна   і   залишається  

спеціалізованій  організації в рахунок оплати наданих нею послуг з  

реалізації цього майна. 

     Різниця  між  сумою  гарантійного  внеску та сумою винагороди  

спеціалізованої  організації  перераховується покупцем на поточний  

рахунок  цієї  організації. { Пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з  

Наказом    Міністерства   юстиції   N   2166/5   ( z1120-09 )  від  

17.11.2009 } 

{  Пункт  5.1  в  редакції  Наказу  Міністерства  юстиції N 1586/5  

( z0871-08 ) від 17.09.2008 }  

 

     5.2. Гарантійний   внесок,   унесений   покупцем  до  початку  

прилюдних торгів, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим  

учасникам  ця  сума повертається протягом трьох робочих днів після  

закінчення прилюдних торгів.  Гарантійний  внесок  також  підлягає  

поверненню, якщо торги не відбулися. 

     5.3. Якщо покупець не внесе всієї належної  суми  в  терміни,  

передбачені  пунктом  5.1  цього Положення,  то гарантійний внесок  

йому не повертається.  Гарантійний внесок не повертається учаснику  

торгів,  який  став  переможцем  торгів,  але відмовився підписати  

протокол.  

 

     { Пункт 5.4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції  

N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }  

 

     5.5.  Якщо майно не реалізовано на прилюдних торгах, то орган  

державної  виконавчої  служби  відшкодовує,  якщо  це  передбачено  

договором,   спеціалізованій   організації  витрати,  пов'язані  з  

організацією  та   проведенням   прилюдних   торгів   у   розмірі,  

передбаченому  договором. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно  

з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5  (  z0393-05  )  від  

13.04.2005 )  

  

 

                 6. Оформлення результатів торгів  

 

     6.1. Після повного розрахунку покупців за придбане майно,  на  

підставі  протоколу  про  проведення  прилюдних  торгів  та  копії  

документів,   що   підтверджують  розрахунок  за  придбане  майно,  

державний виконавець складає акт про проведені  прилюдні  торги  і  

подає   його   на   затвердження  начальнику  відповідного  органу  

державної виконавчої служби. ( Абзац перший пункту 6.1 із змінами,  

внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5  

( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     В акті зазначаються: 

     ким, коли і де проводилися прилюдні торги; 

     коротка характеристика реалізованого майна; 

     прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи), адреса  

кожного покупця; 

     сума, внесена переможцем торгів за придбане майно; 

     прізвище,  ім'я   та  по  батькові  (назва  юридичної  особи)  

боржника,  його  адреса;  (  Пункт 6.1 розділу 6 доповнено абзацом  

сьомим  згідно  з  Наказом  Мін'юсту  N  11/5  (  z0182-00  )  від  

23.03.2000 ) 

     дані  про  правовстановлювальні  документи, що підтверджували  

право  власності  боржника  на майно: назва правовстановлювального  

документа,  ким  виданий,  посвідчений  (для  нотаріусів указувати  

прізвище,  ім'я  та  по  батькові,  назви  державної  нотаріальної  

контори,  нотаріального  округу),  дата  видачі, посвідчення, N за  

реєстром,  орган реєстрації, дата та номер реєстрації. ( Пункт 6.1  

розділу  6  доповнено  абзацом восьмим згідно з  Наказом  Мін'юсту  

N 11/5 ( z0182-00 ) від 23.03.2000 ) 

     6.2. Затверджений акт державний виконавець видає покупцеві. 

     6.3.   Копія   акта  надсилається  стягувачу,  боржникові  та  

спеціалізованій організації. 

{  Пункт  6.3  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  

юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     6.4. На   підставі   цього   акта  нотаріус  видає  покупцеві  

свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів. 



     6.5. Це  свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом  

акта  про  право  власності  на  земельну   ділянку   в   порядку,  

передбаченому законодавством.  

 

                     7. Прикінцеві положення  

 

     7.1. Прилюдні  торги  вважаються такими,  що не відбулися,  у  

разі: 

     відсутності покупців або наявності тільки одного покупця; 

     якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову  

ціну лота; 

     несплати в установлений термін  переможцем  прилюдних  торгів  

належної   суми   за   придбане  майно.  У  такому  випадку  майно  

реалізовується на наступних прилюдних торгах,  які  проводяться  в  

порядку, визначеному цим Положенням. 

     7.2. Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з відсутністю  

покупців  чи  жоден  з  покупців  не  запропонував  ціну,  вищу за  

стартову  ціну  лота,  то  організатор  торгів  у триденний термін  

повідомляє про це державного виконавця. 

     Якщо прилюдні  торги  не  відбулися  у  зв'язку з несплатою в  

установлений термін переможцем торгів належної  суми  за  придбане  

майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення  

строку  перерахування  коштів  повідомляє  про  це  спеціалізовану  

організацію. 

{  Пункт  7.2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  

юстиції  N  36/5  (  z0393-05  ) від 13.04.2005; в редакції Наказу  

Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 } 

     7.3.  Якщо  прилюдні  торги  не  відбулися  двічі,  то  майно  

знімається з торгів, про що спеціалізована організація в триденний  

термін  повідомляє  державного  виконавця. ( Пункт 7.3 із змінами,  

внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5  

( z0393-05 ) від 13.04.2005 ) 

     7.4. Спори,  що виникають при  реалізації  нерухомого  майна,  

вирішуються у судовому порядку. 

 

 

 

 

1. Реалізація  арештованого майна,  крім майна,  вилученого з обігу згідно із 

законом,  та майна,  зазначеного в частині восьмій статті  57  цього  Закону,  

здійснюється  шляхом  його  продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на 

комісійних умовах.  

 

2. Рухоме майно,  вартість якого не перевищує  сто  п'ятдесят неоподатковуваних  

мінімумів  доходів громадян,  товари побутового вжитку,  а також інше  рухоме  

майно  (у  разі  якщо  стягувач  не заперечує проти цього) реалізуються на 

комісійних умовах. Нерухоме майно,  транспортні засоби,  повітряні,  морські та 

річкові  судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).  

 

3. Майно  передається  на  реалізацію  за ціною та в порядку, визначеними статтею 

58 цього Закону.  

 

4. Порядок реалізації майна,  зазначеного в  частині  восьмій статті   57   цього  

Закону,  крім  цінних  паперів,  визначається Міністерством  фінансів  України  за  

погодженням  з  Національним банком  України.  Порядок  реалізації  цінних 

паперів визначається Державною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  

ринку   за погодженням  з  Міністерством  юстиції  України,  а іншого майна - 

Міністерством юстиції України.  

 

5. Не реалізоване  на  прилюдних  торгах,  аукціонах  або  на комісійних  умовах  

протягом  двох  місяців  майно підлягає уцінці державним виконавцем,  що 

проводиться в десятиденний строк  з  дня визнання прилюдних торгів чи аукціону 

такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного  строку  реалізації  майна  на  

комісійних умовах.  Майно  може  бути уцінене не більш як на 30 відсотків.  У разі 

нереалізації майна в місячний строк з дня  проведення  уцінки воно повторно 

уцінюється в такому самому порядку,  але не більш як на 50 відсотків початкової 

вартості майна.  

 

6. У разі якщо в місячний строк з  дня  проведення  повторної уцінки майно не 

реалізовано на прилюдних торгах,  аукціонах або на комісійних  умовах,  

державний  виконавець   повідомляє   про   це стягувачу  і пропонує йому вирішити 

питання про залишення за собою нереалізованого майна,  крім  майна,  

конфіскованого  за  рішенням суду.  

 

7. У  разі  якщо  стягувач  у  п'ятнадцятиденний  строк з дня отримання 

повідомлення державного виконавця письмово не заявив про своє бажання 

залишити за собою нереалізоване майно,  арешт з майна знімається і воно 

повертається боржникові.  У разі  відсутності  в боржника  іншого  майна,  на  яке  

може  бути  звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без 

виконання.  

 

8. У разі якщо стягувач  виявив  бажання  залишити  за  собою нереалізоване 

майно,  він зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до 

державного виконавця відповідного  повідомлення внести  на  відповідний  

рахунок  для обліку депозитних сум органу державної  виконавчої  служби  

різницю  між  початковою   вартістю нереалізованого майна та сумою коштів,  що 

підлягають стягненню на його  користь,  якщо  початкова  вартість  нереалізованого   

майна перевищує   суму  боргу,  яка  підлягає  стягненню  за  виконавчим 

документом. За рахунок перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати,  

пов'язані  з організацією та проведенням виконавчих дій, задовольняються вимоги 

інших стягувачів та  стягується  виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів 

повертається боржникові.  

 

9. Майно   передається   стягувачу   за  ціною,  що  дорівнює початковій  вартості  

майна,  за   якою   воно   передавалося   на реалізацію. Про передачу майна 

стягувачу в рахунок погашення боргу державний  виконавець  виносить  постанову,   

яка   затверджується начальником відділу,  якому він безпосередньо 

підпорядкований.  За фактом такої передачі державний виконавець складає акт.  

Постанова та  акт  є  підставами  для подальшого оформлення стягувачем права 

власності на це майно.  

 

10. У разі наявності кількох стягувачів,  які виявили бажання залишити за собою 

нереалізоване майно,  воно передається в порядку календарного надходження  

виконавчих  документів  до  виконання  з урахуванням черговості, визначеної 

статтею 44 цього Закону.  



 

11. У  разі  якщо  від  продажу  частини майна виручено суму, достатню  для  

задоволення  вимог  стягувача,  сплати  виконавчого збору,   відшкодування   

витрат,   пов'язаних  з  організацією  та проведенням  виконавчих  дій,  а  також  

сплати   штрафу,   продаж арештованого майна припиняється. 

 

  

 

КОМЕНТАР 

 

  

 

1. Питання, пов'язані із реалізацією арештованого майна, за винятком майна, 

вилученого за законом з обігу регламентуються цим Законом, Тимчасовим 

положенням про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого 

нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 

жовтня 1999 р. № 68/5, зареєстрованого в Мін'юсті України 2 листопада 1999 р. за 

№ 745/4038, Порядком реалізації арештованого майна, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 р. року № 42/5, зареєстрованого в 

Мін'юсті України 19 липня 1999 р. за № 480/3773, Положенням про умови і 

порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій 

для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції України 11 листопада 2003 р. № 136/5, 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, (пункти 5.11 та5.12).  

 

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. 

 

Рухоме майно,  вартість якого не перевищує  сто  п'ятдесят неоподатковуваних  

мінімумів  доходів громадян,  товари побутового вжитку,  а також інше  рухоме  

майно  (у  разі  якщо  стягувач  не заперечує проти цього) реалізуються на 

комісійних умовах. Нерухоме майно,  транспортні засоби,  повітряні,  морські та 

річкові  судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).   

 

2. Порядок реалізації вилученого з обороту майна визначається Kабінетом 

Міністрів України. Реалізація цінних паперів, ювелірних та інших побутових 

виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів 

і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, виявлених при описі і на які 

накладено арешт, визначається Національним банком України у Положенні про 

порядок і умови зберігання та реалізації грошей, затвердженому постановою 

правління Національного банку України від 4 жовтня 1999 р. № 489, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1999 р. за № 740/4033 (з 

наступними змінами). 

 

3. 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. 

 

4. Bиконавчий докумспг повертається сгягувачеві без виконання, якщо він у 15-

дснний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане 

майно. При відсутності у боржника іншого маина, на яке можна звернути 

стягнення, арешт з описаного майна знімається і воно повертається боржникові. 

 

5. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він 

зобов'язаний у 15-денний строк з дня повідомлення державного виконавця про 

виявления бажання залишити за собою непродане майно, внести на депозитний 

рахунок відділу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого 

майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість 

непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим 

документом. 3 перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов'язані з 

проведенням виконавчих дій, стягується виконавчий збір, а залишок коштів 

повертається боржнику. Майно передається стягувачу за оцінкою, за якою воно 

було передано на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення 

боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником 

відповідного відділу державної виконавчої служби. За фактом такої передачі 

державним виконавцем складається акт. Постанова і акт є підставою для 

подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно. 

 

6. Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. 

У разі коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для 

задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення 

виконавчих дій, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється. 

Bимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються дєржавним 

виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові 

труднощі для виконання або подовжиться його строк. Bідмова державного 

виконавця задовольнити зазначену вимогу боржника може бути оскаржена в 

судовому порядку. 

 

 


