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OpenMarket 



 “Підготовлене розпорядження Кабміну, 
відповідно до якого усі бажаючі фірми зможуть 
реалізовувати конфіскат на своїх електронних 

майданчиках. 
 
  Приватні фірми лише розміщуватимуть 
інформацію про лоти на своїх електронних 
майданчиках, проте, саме майно продаватимуть на 
онлайн-аукціонах в СЕТАМ. Якщо лот на аукціоні 
дістався покупцю, який зайшов в СЕТАМ через сайт 
конкретної торгуючої організації, то вона і отримає 
винагороду у розмірі 1% від його продажу” 

13.03.2015 
Агія 

Загребельська 
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Декілька приватних майданчиків, що відбиралися на 
конкурсі 

Відсутність електронних торгів  

Цінова Відсутність систематизації арештованого 
майна, що підлягає реалізації  

Відсутність доступу до процесу торгів, продаж майна 
виключній кількості “своїх” покупців. Торги проводяться 

в місцях в які потенційним покупцям забороняється 
доступ  

Зберігання та транспортування  майна здійснюється 
організаторами торгів  за цінами в рази більшими за 

ринкові.  Додаткове фінансове навантаження 
здійснюється за рахунок Стягувача, що призводить до 

недоотримання ним коштів  

За результатами діяльності “організаторів” розтрата 
майна  на десятки мільйонів гривень  

Різні правила торгів. Відсутність контролю 
громадськості  

Факти присвоєння  гарантійних внесків  

Відсутність юридичної та консультаційної підтримки 
учасників торгів  
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ДО СЕТАМ 
Один організатор торгів, призначений Мінюстом — 
державне підприємство 

Виключно електронні торги  

Все арештоване майно, що підлягає реалізації 
розміщене на одному ресурсі та доступне для будь 
кого  
Відкриті електронні торги,  реєстрація  для участі в 
торгах повністю електронна та автоматична без вимоги 
надання будь яких документів  

Зберігання та транспортування майна здійснюється за 
цінами нижче середніх ринкових і за рахунок 
винагороди організатора. Відсутнє додаткове 
фінансове навантаження на Стягувача  

Відсутні факти зникнення чи розкрадання майна.  

Єдині правила торгів. Повний контроль громадськості 
через доступ до публічної інформації.  

100% збереження гарантійних внесків  

Наявність  юридичної та консультаційної підтримки 
учасників торгів на високому рівні  

З СЕТАМ 

Порівняння ситуації до та після створення ДП СЕТАМ 



Без обмежень  

ТАК  Допуск до торгів та реєстрація  

Час торгів для кожного учасника  

1 + 3 ~ Кількість ставок  

ТАК  Відкритість ставок  

Можливість для замовника за власною ініціативою 
скасувати результати торгів  

ТАК  Можливість зберігання майна замовника, без 
додаткового навантаження на бюджет  

Технічна гарантія незмінності ставок (Blockchain)  

ТАК  Збереження конфіденційності персональних даних 
учасників  

НІ X 

Порівняння ДП СЕТАМ та Prozorro 

9.00-18.00 > 22:00  9 хв ~ 

НІ X 

ТАК  

ТАК  
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ТАК  

НІ X 

НІ X 

НІ X 

Характеристика 

ТАК  Наявність юридичної підтримки учасників торгів НІ X 



Проведено торгів 

Успішні 

% Успішних 

Загальна сума 

Сума продажів  

Ефективність продажів  

Збільшення ціни 

Порівняльна статистика 
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 Характеристика 

37 189 2 155 

233 783 100 926 

15.9 2.13 

557 780 М 64 272 М 

4 010 5 024 М 

11.23% 6.05% 

7.81% 0.85 

Загалом ФГВФО 

4359 

226 

5.18 
15 661 
М 
522 М 

3.33% 

5.22% 

ФГВФО 



Проведення торгів в єдиній базі 

Відображення всіх лотів на всіх сайтах 

Цінова конкуренція 

Конкуренція додатковими сервісами 

Плата за використання 

Необхідність акредитації 

Технічна перевірка 

Можливість реєстрації через сайт партнера 

Порівняння агентської програми СЕТАМ та Prozorro 
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XML 

Подача заявки на участь в торгах через сайт партнера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика 

ТАК  
ТАК  
НІ X 

ТАК  
НІ X 

ТАК  
НІ X 

В РОБОТІ ~ 
ТАК  

В РОБОТІ ~ 
Розміщення Протоколу на сайті партнера В РОБОТІ ~ 

ТАК  
ТАК  
НІ X 

ТАК  
НІ X 

ТАК  
ТАК  
ТАК  
НІ X 

ТАК  
ТАК  
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