
Шановні студенти виконані роботи надсилайте на перевірку пошту - 
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ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 25.03.2022 р. 

 

Шановні студенти!!! Звертаю Вашу увагу на відпрацювання модульного контролю. В даному 

документі після інструкційно-методичної картки заняття містяться варіанти завдань та 

вимоги до їх виконання. Модульні роботи надсилаються за адресою  - 

bubnenkova.work@gmail.com 

Тема 7. Примусове виконання рішень. 

Практичне заняття 3 

Тема заняття: Документальне оформлення арешту майна боржника. 

Мета: сприяти професійній свідомості студентів щодо оформлення документів із виконавчого 

провадження, підвищувати правову свідомість і культуру, повагу до чинного законодавства. 

Студенти повинні: 

знати: вимоги щодо складання виконавчих документів відповідно до вимог діючого законодавства; 

вміти: формувати вміння складення виконавчих документів відповідно до вимог діючого 

законодавства, а також  навчитися користуватись нормами ЗУ «Про виконавче провадження» 

вирішувати проблемно – ситуаційні завдання. З метою подальшої можливості працевлаштування у 

підрозділах Державної виконавчої служби – навчитися правильно визначати підстави відкриття та 

відмови у відкритті виконавчого провадження. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: інстукційно-методичні картки з практичними завданнями. 

Наочність: Закон України “Про виконавче провадження” від 02.06.2016. 

Література: 

1. ЗУ «Про Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 02.06.2016 р. із змінами та доповненнями до нього. 

2. ЗУ «Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. із змінами та доповненнями до нього. 

3. «Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» від 05.08.2016 

4. Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди 

приватного виконавця від 8 вересня 2016 р 

Питання  для актуалізації опорних знань 

1. Звернення стягнення на грошові кошти  та майно боржника.  

2. Процедура звернення стягнення  на майно боржника. 

3. Стягнення на заставлене майно. 

4. Оцінка і зберігання майна боржника. 

5. Майно, на яке не  може бути накладено стягнення.  

6. Реалізація майна на яке звернено стягнення. 

Вирішення практичних завдань: 

Завдання 1. Знайдіть  та законспектуйте у Розділі II Конституції України відповідні статті, що 

регулюють права і свободи людини і громадянина, якими можете користуватися при вирішенні 

ситуаційних завдань. 

Завдання 2. Уважно ознайомтеся з інструкційними картками та ситуаціями. 

Ситуація №1. 

        Державним виконавцем Новомосковського міськрайонного відділу ДВС Сидоровим О.О. було 

відкрито виконавче провадження на виконання постанови Новомосковського міськрайонного суду 

№2-134 від 03.02.2019 р. Згідно даного документу з Попова С.П. необхідно стягнути на користь Яценка 

І.О.  суму у розмірі 2560 грн. 
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       Сидоров О.О. з метою виконання постанови здійснив опис та арешт майна Попова С.П., що 

належить йому на праві приватної власності, на суму 2560 грн. Дані виконавчі дії були проведені не 

зважаючи на те, що у боржника були кошти на рахунку у банківській установі «ПРИВАТБАНК» у 

сумі 4300 грн. 

          Проаналізуйте ситуацію 

         Чи правомірні дії державного виконавця? 

         У якому порядку звертається стягнення на кошти та майно боржника?  

         Складіть постанову про відкриття виконавчого провадження, необхідні дані визначте 

самостійно. 

Ситуація №2. 

        До Новомосковського міськрайонного відділу ДВС  20.01.2019р. надійшла постанова 

Новомосковського міськрайонного суду №2-241 від 10.01.2019р. про стягнення з громадянина 

Онищенка П.П. 26.09.1973 року народження на користь Грача П.Я. коштів у сумі 5450 грн. Грошові 

кошти для виконання постанови Новомосковського міськрайонного суду у боржника відсутні.  

ІІ Варіант – Боржник Онищенко П.П. отримує заробітну плату у розмірі 3600 грн. ( а також сплачує 

аліменти на 6 - річну доньку).  

       Як державний виконавець визначте, які дії згідно з чинним законодавством необхідно вчинити? 

        Який порядок стягнення заборгованості? 

       Який відсоток від доходу божника підлягає стягненню відповідно до законодавства? 

       Складіть необхідні документи, данні яких не вистачає визначте самостійно. 

  Ситуація №3. 

        Згідно із постановою Новомосковського міськрайонного суду №2-217/2019 від 28.11.2019 р., що 

надійшла до Новомосковського міськрайонного відділу ДВС необхідно стягнути з громадянина 

Третяка А.М. 23.05.1980 року народження на користь Майстренка О.А. кошти у сумі 7240грн. У 

Третяка А.М. на рахунку в «УКРСИББАНКУ» наявні грошові кошти у сумі 2000 грн. та 100$ США. 

Третяк А.М. тимчасово не працює та отримує виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатностю. 

         Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми чинного законодавства 

         Які дії необхідно вчинити державному виконавцю? 

         На які виплати не можна звертати стягнення? 

         Складіть необхідні документи  та самостійно зазначте дані яких не вистачає. 

Методичні рекомендації: 

      З 05.10.2016 року діятиме нове законодавство, що регламентує порядок примусового виконання 

судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), вступають у дію нові Закони України «Про 

виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VІІІ, що набере чинності одночасно із Законом 

України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів» від 02.06.2016 р. № 1403-VІІІ (набрання чинності через 3 місяці після дня опублікування). 

      Так згідно статті 18813 КпАП невиконання законних вимог державного виконавця, приватного 

виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання 

або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або 

подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання на вимогу 

державного виконавця, приватного виконавця декларації про доходи та майно, що подається 

відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", чи зазначення у такій декларації 

неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну відомостей, які зазначаються у декларації, 

неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи 

(отримання доходів), а також неявка без поважних причин за викликом державного виконавця, 

приватного виконавця -тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

       Також статтею 75 нового Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі 

невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника 

виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про 

накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 



громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - 

юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк 

виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у 

тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів 

досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. 

   Головним досягненням оновленого Закону безперечно є те, що боржник вже не зможе легко 

ухилитися від виконання судових рішень, є можливість безпосереднього доступу державного 

виконавця до баз даних і реєстрів, право державного виконавця на звернення до суду щодо обмеження 

у праві виїзду боржника за кордон, право накладення державним виконавцем арешту на кошти 

боржника без прив’язки до виконання конкретного виду судових рішень, приведення законодавцем 

положень закону щодо права державного виконавця входити до житла чи іншого володіння боржника 

у відповідність до Конституції України.  

Зразки документів 

Додаток 1 

ВП №______________ 

 

ПОСТАНОВА 

про опис та арешт майна(коштів) боржника 

 

дата___________                                                                                місто______________________ 

 

 

Мною, державним виконавцем_______________________________________________, 

Новомосковського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області, при примусовому виконанні: 

назва документу:_____________________________________, виданий_________________________ 

документ видав:_______________________________________________________________________ 

про:__________________________________________________________________________________ 

Боржник:______________________________________________________________________________ 

дата народження:_______________________________________________________________________ 

місце народження:______________________________________________________________________  

адреса:________________________________________________________________________________ 

код  (ПП)____________________________________________________________________ 

Стягувач:______________________________________________________________________________ 

 

встановлено: 

      Ураховуючи викладене, керуючись статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Описати та накласти  арешт на майно: 

№ з/п Назва кожного описаного предмета і його відмінні ознаки (відмітки про опечатування) 

  

  

  

  

  

  

      що належить боржнику:_______________________________________________________________ 

дата народження:_______________________________________________________________________ 

місце народження:______________________________________________________________________  



адреса:________________________________________________________________________________ 

код  (ПП)____________________________________________________________________ 

2.На описане майно накладено арешт  та встановлено обмеження права користування 

ним_________________________________________________ 

3.Призначити відповідальним зберігачем та попередити його про кримінальну відповідальність 

___________________________________________________, який (а)проживає за 

адресою____________________________________________________________________, паспорт 

серія_______№_______________, виданий __________________________________________________. 

4. Копію постанови про опис та арешт майна (коштів) надати сторонам виконавчого провадження  та 

зберігачу. 

5. Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника може бути оскаржена у порядку та строки, 

встановлені Законом України «Про виконавче провадження». 

 

Про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи 

підміну описаного майна попереджений, копію постанови отримав. 

Зберігач:_________________________________________________ 

 

Сторонам виконавчого провадження або заставодержателю роз’яснено можливість у 10-денний 

строк з дня винесення постанови досягти згоди щодо вартості майна та необхідність письмово 

повідомити про це виконавця. 

Стягувач ________________________________________________ 

Боржник_________________________________________________ 

Зберігач__________________________________________________ 

 

Виконавчі дії проведені у присутності понятих, яким роз’яснені їх права та обов’язки, відповідно 

до статті 22  Закону України «Про виконавче провадження»: 

Поняті:  

1._________________________________________________(____________________________) 

2._________________________________________________(____________________________) 

Стягувач _________________________________________(____________________________) 

Боржник___________________________________________(____________________________) 

 

 

Державний виконавець   _____________________________                       підпис 

Додаток 2 

ВП №____________ 

 

ПОСТАНОВА 

про арешт майна боржника 

 

дата___________                                                                                місто______________________ 

 

 

Мною, державним виконавцем_______________________________________________, 

Новомосковського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області, при примусовому виконанні: 

назва документу:_____________________________________, виданий_________________________ 

документ видав:_______________________________________________________________________ 

про:__________________________________________________________________________________ 

Боржник:______________________________________________________________________________ 

адреса:________________________________________________________________________________ 

код  (ПП/ЄДРПОУ)____________________________________________________________________ 

Стягувач:______________________________________________________________________________ 

 



встановлено: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

      Ураховуючи викладене, керуючись статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Накласти арешт на ___________________________________________________________________, 

що належить __________________________________________________________________________ 

адреса:________________________________________________________________________________ 

код (ПП/ЄДРПОУ)______________________________________________________________________ 

2.Заборонити здійснювати відчуження будь-якого майна, яке належить 

боржнику:______________________________________________________________________________ 

адреса:________________________________________________________________________________ 

код (ПП/ЄДРПОУ)______________________________________________________________________ 

у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого 

провадження___________________________________________________________________________ 

3. Копії постанови направити на виконання в органи та установи, які посвідчують договори 

відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника та сторонам. 

4. Постанова може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені Законом України «Про виконавче 

провадження». 

 

 

 

 

Державний виконавець   _____________________________                       підпис 

 

Додаток 3  

Начальнику органу державної виконавчої служби до якого подається 

____________________________________________________  

заява П.І.Б.________________________________________________ 

П.І.Б. стягувача (представника стягувача–згідно паспортних даних)  

_________________________________________________ 

     _________________________________________________ 

Ідентиф. номер  

________________________________________________ 

                                     

  Адреса для листування  ___________________________________________ 

Номер телефону  _________________________________________________ 

Електронна пошта ________________________________________________ 

Заява 

про відкриття виконавчого провадження 
      Прошу Вас відповідно до вимог Закону України „Про виконавче провадження” прийняти до 

виконання виконавчий лист (напис нотаріуса, ухвалу, постанову, судовий наказ тощо) № __________ 

(номер виконавчого документа), виданий ____________ (дата видачі виконавчого документа) повне 

найменування органу, який видав виконавчий документ, про 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 (зазначається резолютивна частина рішення). 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» авансовий внесок у розмірі 

_____ 



сплачено, що підтверджується квитанцію _____________. 

  

Додаток:             
        оригінал (або дублікат) виконавчого листа № ________ від _______ , 

        копія паспорту (або довіренність на представництво), 

        квитанція про сплату авансового внеску, 

           Дата                                                                                                 П.І.Б. 

 

 

Додаток 4 

 

ВП №________________ 

 

ПОСТАНОВА 

про відкриття виконавчого провадження 

 

дата___________                                                                                місто______________________ 

 

 

Мною, державним виконавцем_______________________________________________, 

Новомосковського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області, розглянута про примусове виконання: 

назва документу:_____________________________________, виданий_________________________ 

документ видав:_______________________________________________________________________ 

Боржник:______________________________________________________________________________ 

адреса:________________________________________________________________________________ 

код  (ПП/ЄДРПОУ)____________________________________________________________________ 

Стягувач:______________________________________________________________________________ 

 

Документ вступив у законну силу (набрав чинності)_________________________________________ 

Заява про примусове виконання подана ___________________________________________________ 

Керуючись статтями 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1Відкрити виконавче провадження з виконання: 

назва документу: ________________________________________виданий_______________________ 

документ видав:________________________________________________________________________ 

2.Зобовязати боржника подати декларацію про доходи та майно та попередити боржника про 

відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.  

3.Стягнути з боржника виконавчий збір/основну винагороду приватного виконавця у розмірі 10%. 

4. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження. 

5.Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена у порядку та строки, 

встановлені Законом України «Про виконавче провадження». 

6. Сторони виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого 

провадження, внесеними до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, за адресою в 

мережі Інтернет https://trade.nais.gov.ua/, ідентифікатор для доступу __________________(зазначається 

лише в постановах, які направляються стягувачу таборжнику). За передачу ідентифікатора третім 

особам сторони виконавчого провадження несуть відповідальність, установлену законом. 

 

 

 

Державний виконавець   _____________________________                       підпис 

 

Модульна робота №1 з дисципліни «Виконавче провадження». 

https://trade.nais.gov.ua/


Під час виконання модульної роботи необхідно продемонструвати вміння працювати з 

літературою, аналізувати джерела екологічного права, робити самостійні обґрунтовані висновки. 

Модульна робота повинна бути самостійною та творчою, містити докладну інформацію про зазначену 

в її змісті питання, свідчити про глибокі знання автора у цьому питання. 

Обсяг модульної роботи та її оформлення. 

  Орієнтований обсяг модульно роботи – 3-4 сторінок формату А-4. Текст викладається 

грамотно, акуратно.  Робота повинна бути написана власноручно або віддрукована (орієнтація – 

книжкова, поля: ліве – 30, праве – 15, верхнє та нижнє – 20 мм; гарнітура – Time  New  Roman, кегель 

– 12, міжрядковий інтервал – 1 , стиль – Normal).   

 Варіант модульної роботи згідно варіанту визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наведеної таблиці: 
Перша 

літера 

прізвища 

№ 

варіанту 
Тема 

А – Г 1 

1. Відкладення проведення виконавчих дій та підстави завершення 

виконавчого провадження. 

2. Поняття та правова основа виконавчого провадження. Підстави та порядок 

відкриття виконавчого провадження. 

3. Правова основа та принципи діяльності  ДВС. 

Д - К 2 

1. Строки здійснення виконавчого провадження. Місце і час провадження 

виконавчих дій. 

2. Поняття «виконавча група» та її призначення. 

3. Правовий статус, функції та повноваження органів ДВС. 

Л - П 3 

1. Звернення стягнення на грошові кошти  та майно боржника. Процедура 

звернення стягнення  на майно боржника. 
2. Виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо 

одного боржника та розшук у виконавчому провадженні. 
3. Засади самоврядування приватних виконавців. 

Р - Ф 4 

1. Стягнення на заставлене майно. 

2. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Види 

виконавчих документів. 

3. Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця. 

Х- Я 5 

1. Звернення стягнення на грошові кошти  та майно боржника. Процедура 

звернення стягнення  на майно боржника. 

2. Сторони та інші учасники виконавчого провадження. 

3. Правовий статус приватного виконавця. 
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