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Торги арештованим майном за 
фіксованою ціною 

       Торги за фіксованою ціною - спосіб реалізації 

арештованого майна за ціною, що фіксується на період 
реалізації, який не передбачає її підвищення під час торгів, 
покупцем під час якого стає особа, яка перша за інших 
надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет 
та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на 
рахунок Організатора суму (ціну лота разом із винагородою 
Організатора), визначену в інформаційному повідомленні, в 
безготівковій формі з використанням електронних платіжних 
систем. 
          При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний 
внесок учасником не сплачується. 
          Відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче 
провадження» реалізація за фіксованою ціною застосовується 
щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 
мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за 
фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, 
транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден 
незалежно від вартості такого майна. 
         Якщо майно не реалізовано, воно виставляється на 
повторні торги за ціною, що становить 75 відсотків його 
вартості.  
          У разі повторної нереалізації майна майно виставляється 
на треті торги за 50 відсотків його вартості. 
  
З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 

                                                                      
   Буклет підготовлено 

                                             Головним територіальним управлінням юстиції  
                                                                                          у Чернігівській області,    
             станом на 10.08.2017 , у відповідності до законодавства України  

Реалізація майна боржників 
через Систему електронних 
торгів арештованим майном 

(СЕТАМ) 
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Правова основа діяльності СЕТАМ 

       Одним з найдієвіших заходів примусового виконання 

рішень визначених ст. 10 Закону України «Про виконавче 
провадження» є звернення стягнення на майно боржників.  
          Так, відповідно ч. 1 до ст. 48 Закону України «Про 
виконавче провадження» звернення стягнення на майно 
боржника полягає у його арешті, вилученні та примусовій 
реалізації. 
          Згідно ч. 1 ст. 61 Закону України «Про виконавче 
провадження» реалізація арештованого майна здійснюється 
шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. 
           Організація і проведення електронних торгів або торгів 
за фіксованою ціною здійснюється відповідно до Порядку 
реалізації арештованого майна, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 (далі – 
Порядок). 
          Організатор електронних торгів, торгів за фіксованою 
ціною є Державне підприємство «СЕТАМ», яке належить до 
сфери управління Міністерства юстиції України. 

         Система реалізації майна - інформаційна електронна 

система, що забезпечує здійснення в електронній формі 
процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, 
подання й обробки заявок на участь в електронних торгах 
(торгах за фіксованою ціною), проведення електронних торгів 
(торгів за фіксованою ціною) з реалізації арештованого 
виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги 
(торги за фіксованою ціною) 
           Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою 
ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті 
(https://setam.net.ua/), подає заявку на участь в електронних 
торгах за кожним лотом окремо та  сплачує гарантійний внесок 
на рахунок Організатора. 

 

Організація і проведення електронних 
торгів арештованим майном 

         Електронні торги - продаж майна за принципом аукціону 
засобами системи електронних торгів через Веб-сайт, за яким 
його власником стає учасник, який під час торгів запропонував 
за нього найвищу ціну. 

        Реалізація майна здійснюється після визначення його 

вартості (оцінки) відповідно до ст. 57 Закону України «Про 
виконавче провадження». Організатор здійснює внесення до 
Системи інформації про арештоване майно (формування лота) 
та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої 
служби або приватного виконавця. 
          Розмір винагороди Організатору за організацію та 
проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) 
становить 5 % вартості реалізованого майна. У разі якщо 
майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор 
здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення 
ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму 
винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а 
також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці 
кошти. У разі зменшення вартості майна у зв'язку з його 
нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди 
Організатору. 

        Електронні торги розпочинаються у визначений в 

інформаційному повідомленні про електронні торги день та 
проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї  год. 
         Не реалізоване на електронних торгах нерухоме майно 
виставляється Організатором на повторні електронні торги за 
ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотків 
його вартості. У разі повторної нереалізації майна нерухоме 
майно виставляється Організатором на треті електронні торги 
за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно - 50 
відсотків його вартості. 


