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мистецтва, засіб самовираження та рушійна сила соціальних зв’язків, в кінцевому рахунку 
необхідний самому дарувальнику.  
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ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АНТИКВАРНИХ РЕЧЕЙ 
НА АУКЦІОНІ 

Одним із найстаріших інвестиційно-привабливих ринків у світі досі залишається ри-
нок предметів мистецтва. Це пояснюється достатньо високою прибутковістю й практич-
ною відсутністю залежності цін на такі об’єкти від економічних показників, а також приско-
рення обсягів аукціонної торгівлі, яка характеризується стабільним попитом на об’єкти, 
що мають культурну цінність. 

На сьогодні діяльність аукціонів обумовлюється об’єктивними причинами, зокрема 
потребою майнового обороту на задоволення інтересів у предметах, що мають культурну 
цінність. Така діяльність представляє собою механізм, що діє у системі товарного обігу 
творів мистецтва, який відбився й на змісті правових норм, що регламентують відповідні 
суспільні відносини. У зв’язку з цим є нагальна необхідність розробки питання про право-
ве регулювання обігу культурних цінностей, зокрема й щодо купівлі-продажу на аукціоні. 

За визначенням Податкового кодексу України аукціон (публічні торги) – публічний 
спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у 
визначений час і в установленому місці (підпункт 14.1.8.) [1]. Натомість, Правилами торгі-
влі антикварними речами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань 
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європейської інтеграції України та Міністерства культури і мистецтв України 29.12.2001р. 
№ 322/795 (далі – Правила № 322/795)[2], надано таке визначення аукціону –продаж 
антикварних речей, згідно з яким їх власником стає учасник аукціону, який під час торгів 
запропонував максимальну ціну за антикварні речі, визначені цими Правилами. Якраз у 
значенні останнього у своїй короткій доповіді ми торкнемося загальних засад організації 
та діяльності аукціону в Україні. 

Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб’єктами підприємницької ді-
яльності, у тому числі через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (сек-
ції) комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсаль-
ним асортиментом непродовольчих товарів, а також на аукціонах (п. 1.3 Правил 
№ 322/795). 

Зазначимо, що діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та 
антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціо-
нування та антикваріату мала ліцензуватися у відповідності зі ст. 9 Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності». Даний пункт був виключений відпо-
відно до Закону України від 15.12.2009 № 1759-VI. Отже, вимоги до суб’єктів підприємни-
цької діяльності щодо отримання ліцензії на діяльність з організації аукціонів не 
пред’являються. 

Безпосередніми учасниками аукціону є власник аукціонного майна, продавець, ор-
ганізатор аукціону та покупець. 

На першому етапі між організатором аукціону і власником антикварних речей (фізи-
чною чи юридичною особою) укладається угода, згідно з якою власник доручає йому 
продаж цих речей за винагороду, розмір якої визначається за погодженням сторін у від-
сотках від продажної ціни і не суперечить законодавству. 

Угодою сторін також визначається розмір плати власником антикварних речей на 
користь організатора аукціону за їх зберігання у разі, якщо такі речі не будуть реалізовані 
на аукціоні (п. 3.3 Правил № 322/795) 

Аукціонна комісія встановлює за висновком експертів та за згодою власника анти-
кварних речей стартові ціни, складає акт приймання аукціонного майна та надає акт голо-
ві аукціонної комісії для затвердження. 

При цьому у разі коли за результатами експертизи об’єкт повинен бути включений 
до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи не-
залежно від згоди заявника передаються Мінкультури або Укрдержархіву відповідно до їх 
компетенції (п. 10 Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей) [3]. 

Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону і не пізніше як за 30 
днів до цієї дати публічно оголошує через засоби масової інформації перелік аукціонного 
майна, відомості про стартові ціни, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні, дату, 
час та місце ознайомлення з аукціонним майном та проведення аукціону, а також адресу, 
номери телефонів та час роботи аукціонної комісії, іншу інформацію (п. 3.6 Правил 
№ 322/795).  

Не пізніше як за 10 днів до проведення аукціону організатор аукціону надає змогу 
попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які 
бажають брати участь в аукціоні. Аукціонне майно з інформаційними картками виставля-
ється у спеціально відведеному місці для демонстрації покупцям.  

Учасник аукціону сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється орга-
нізатором аукціону, не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів 
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громадян і зараховується при остаточних розрахунках за придбані антикварні речі, та 
подає перелік необхідних документів зазначений у п. 3.8 Правил № 322/795. 

На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону здійснюють розраху-
нки за придбані на аукціоні антикварні речі готівкою в той самий день, у безготівковому 
порядку – протягом трьох днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи цього дня, 
вихідних і святкових днів. При цьому придбані покупцем на аукціоні антикварні речі пове-
рненню організатору аукціону не підлягають (п. 3.22 Правил № 322/795).  

На підтвердження оплати покупцю антикварної речі видається розрахунковий доку-
мент, а також товарний чек, у якому зазначаються найменування суб’єкта підприємниць-
кої діяльності – організатора аукціону, назва антикварної речі, стисла її характеристика, 
продажна ціна, дата продажу, прізвище продавця (п. 3.23 Правил № 322/795).  

Розкриваючи зміст аукціонної торгівлі культурними цінностями, слід відмітити, що 
при здійсненні роздрібної торгівлі антикварними речами або проведенні аукціону суб’єкти 
підприємницької діяльності зобов’язані: передавати на реалізацію, у тому числі на аукці-
он, антикварні речі тільки після перевірки їх в облікових матеріалах утрачених та викра-
дених предметів, що ведуться органами внутрішніх справ, Міністерством культури і мис-
тецтв та Державним комітетом архівів; вести реєстр антикварних речей, що виставлені на 
продаж; надавати державним музеям, архівам, бібліотекам першочергову можливість для 
ознайомлення і придбання окремих антикварних речей (до їх передачі на реалізацію) 
згідно із законодавством; за зверненням територіальних підрозділів органів внутрішніх 
справ, органів Служби безпеки, Міністерства культури і мистецтв України, Державної 
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Украї-
ни, Державного комітету архівів України надавати необхідну інформацію про антикварні 
речі, що надходять на реалізацію (п. 1.10 Правил № 322/795).  

Таким чином, фактично діяльність аукціонів – це діяльність із реалізації об’єктів, які 
мають культурну цінність. Така діяльність має для його учасників певні ризики. Так, орга-
нізатор аукціону та безпосередньо покупець разом із переходом права власності на такі 
об’єкти, мають імовірність зіштовхнутись із наслідками, які з цього випливають, зокрема – 
вирішенням питання про справжність об’єктів, проданих з аукціону, про відшкодування 
шкоди у разі виявлення недобросовісності продавця тощо.  
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