Порядок продажу майна в процедурі банкрутства згідно нової редакції
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»
Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про
банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних
підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної
власності перевищує п'ятдесят відсотків, установлюються органом,
уповноваженим управляти державним майном.
На виконання вимог цієї статті Міністерством юстиції затверджено
наказ від 01.10.2012 № 1446/5 “Про порядок організації проведення аукціонів
у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів
стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному
капіталі яких частка державної власності перевищує п‟ятдесят відсотків”,
який зареєстрований в Мін„юсті 02.10.12 за № 1675/21987, який встановлює
процедуру визначення, погодження Мін'юстом України кандидатури
організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні
у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних
підприємств, що належать до сфери управління Мін'юсту України, та
підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності
перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними
правами держави щодо яких здійснює Мін'юст України.
Відповідно до статті 58 Закону України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” організатор
аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону
оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого
господарського суду України (при проведенні електронних торгів - також на
своєму веб-сайті) оголошення про проведення аукціону, а також письмово
повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших
осіб, визначених замовником.
Стаття 59 цього закону встановлює наступні вимоги до змісту
оголошення про проведення аукціону на веб-сайті. Оголошення про
проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про: майно, що
продається, його характеристику та місцезнаходження; час та місце
проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому
проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться
торги); початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому
ж аукціоні; розмір та порядок внесення гарантійного внеску; можливість
надання переможцю податкової накладної; продавця майна (найменування,
місцезнаходження, засоби зв'язку); порядок, місце, строк і час представлення
заявок на участь в торгах; порядок оформлення участі в торгах, перелік

документів і вимоги, що пред'являються учасникам, до їх оформлення;
порядок і критерії виявлення переможця торгів; строки платежів, реквізити
рахунків, на які вносяться платежі; організатора аукціону (найменування,
місцезнаходження, засоби зв'язку); спосіб отримання додаткової інформації
про проведення аукціону.
В оголошенні наводиться текст договору, що укладається на аукціоні,
крім умови про ціну та зазначення особи покупця.
Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв'язку з розірванням
договору, укладеного на попередньому аукціоні, про це зазначається в
оголошенні із вказівкою на адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено
інформацію про проведення попереднього аукціону.
Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна
зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.
Якщо продажу підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у
характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа,
кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін,
кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення
(квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про
земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну
ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири
тощо.
Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна
зазначаються марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, вид пального,
пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному)
капіталі господарського товариства, то в характеристиці майна зазначаються
назва
господарського
товариства,
його
ідентифікаційний
код,
місцезнаходження, засоби зв'язку, розмір статутного (складеного) капіталу,
кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна
вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість
працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить
господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос
основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість,
кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її
обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому
береться останній фінансовий рік діяльності.
Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, то в оголошенні
оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту
права.
В оголошенні вміщуються фотографічні зображення речей, що
продаються.

Відповідно до частини першої статті 58 Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
(далі – Закон) організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до
початку аукціону оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань
банкрутства оголошення про проведення аукціону.
Частиною четвертою статті 53 Закону передбачено, що відомості, які
відповідно до цього Закону підлягають розміщенню на веб-сайті державного
органу з питань банкрутства, повинні бути безоплатно розміщені цим
органом протягом п‟яти робочих днів з дня їх одержання, якщо інше не
встановлено цим Законом.
З огляду на вищевикладене, для розміщення оголошення про
проведення аукціону на веб-сайті Міністерства юстиції України звернення
про публікацію повинно надійти до Міністерства як мінімум за 20 робочих
днів.
Слід зазначити, що з метою своєчасного розміщення оголошення
необхідно урахувати, крім визначеного строку на публікацію (20 робочих
днів), також і час поштової доставки документів.

