ЗУВП СТАТТЯ 62. РЕАЛІЗАЦІЯ МАЙНА, НА ЯКЕ ЗВЕРНЕНО СТЯГНЕННЯ
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 Національною 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.

12. Витрати, пов'язані з організацією та проведенням прилюдних торгів, аукціонів або реалізації
майна боржника на комісійних умовах, не повинні перевищувати п'яти відсотків вартості реалізації
майна.
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