
Тема 8-9. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, 

фізичної особи - підприємця. Статус окремих видів стягнень..  

Практичне заняття 4-5 

Тема заняття: Вирішення ситуацій із звернення стягнення на грошові кошти боржника – юридичної 

особи. Вирішення ситуацій з виконання рішень із немайнових спорів щодо покарань у вигляді штрафу, 

конфіскації майна. 

Мета: Вирішення ситуацій із звернення стягнення на грошові кошти боржника – юридичної особи. 

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. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи - 

підприємця. Статус окремих видів стягнень. 

2. Звернення стягнення на заставлене майно. 

3. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб. 

4. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника 

5. Реалізація майна, на яке звернено стягнення 

Вирішення практичних завдань: 

Ситуація №1. 

24.02.17 р. до Новомосковського міськрайонного відділу ДВС надійшла постанова Новомосковського 

міськрайонного суду № 4-472/17 від 07.02.17 р. про стягнення з фізичної особи - підприємця Безрукого 

Р.Д. на користь держави  коштів  (штрафні санкції) у сумі 15250 грн.   

  Проаналізуйте ситуацію. 

 Які дії повинен вчинити державний виконавець ? 

          Які  особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної 

особи – підприємця? 

               Яким чином визначається вартість майна боржника та в якому порядку здійснюється на 

нього звернення? 

Складіть необхідні документи, даних, що не вистачає визначте самостійно. 

 

Ситуація №2. 

 24.05.17 р. до Новомосковського міськрайонного відділу ДВС надійшла постанова 

Новомосковського міськрайонного суду № 1-412/17 від 07.05.17 р. про стягнення з громадянина 

Нікітюка А. П. 21.08.79 р.н. на користь Кононенка В. І. та Кононенка В. А. коштів у сумі 109745 грн. 

 Грошові кошти на рухоме майно на яке може бути звернено стягнення у боржника відсутнє, але 

йому належить на праві приватної власності 2-х кімнатна квартира за адресою м. Новомосковськ  вул. 

Українська  4/27. 

 Проаналізуйте ситуацію. 

 Які дії повинен вчинити державний виконавець ? 

            Яка процедура реалізації майна, на яке звернено стягнення? 

Складіть необхідні документи, даних, що не вистачає визначте самостійно. 



 

Ситуація №3. 

     До Новомосковського  міськрайонного відділу  ДВС на виконання виконавчого листа № 2-

245/17 виданого 20.01.17 р. про стягнення з Симончука В. П. нас користь Сук О. П. коштів у розмірі 

4280 грн. звернув стягнення на заробітну плату боржника. Симончук  В. П. працює у ВАТ  «ОТП» на 

посаді механіка і отримує заробітну плату у розмірі 2750 грн. 

 Проаналізуйте ситуацію. 

 Чи правомірні дії державного виконавця ? 

Складіть необхідні документи. 

   

  Ситуація №4. 

     До Новомосковського міськрайонного відділу ДВС надійшов виконавчий лист № 2-174 від 

20.07.17 р. про стягнення аліментів з громадянина Черницького О. О. на користь Чернецької І. О. (на 

утримання їх доньки Олени 11.03.2013 р.н.). Так як у боржника відсутні кошти та майно на яке може 

бути звернено стягнення державним виконавцем було звернено стягнення на соціальну допомогу, яку 

отримує боржник у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

 Проаналізуйте ситуацію. 

 Чи правомірні дії державного виконавця ? 

Складіть необхідні  документи. 

 

Методичні рекомендації: 

Реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено 

оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону) здійснюється 

шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.Реалізація за фіксованою ціною застосовується 

щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної плати. 

Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, 

повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна.Порядок проведення 

електронних торгів визначається Міністерством юстиції України.Початкова ціна продажу нерухомого 

майна визначається в порядку, встановленомустаттею 57  Закону.Порядок реалізації майна, 

зазначеного у частині восьмій статті 56 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. 

Порядок реалізації обмежено оборотоздатного майна визначається законодавством. Не 

реалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні електронні торги за 

ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, 

встановленому статтею 57 Закону.У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється 

на треті електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно - 50 відсотків його 

вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57  Закону.У разі нереалізації майна на третіх 

електронних торгах виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про 

залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.У разі якщо 

стягувач протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця письмово не заявив про 

своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається 

боржникові. За відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, 

виконавчий документ повертається стягувачу без виконання. 

У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов’язаний 

протягом 10 робочих днів з дня надходження від виконавця відповідного повідомлення внести на 

відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця 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 виконавчого провадження, задовольняються вимоги інших стягувачів та стягуються 

виконавчий збір і штрафи, а залишок коштів повертається боржникові. 

Майно передається стягувачу за ціною третіх електронних торгів або за фіксованою ціною. Про 

передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу виконавець виносить постанову. За фактом такої 
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передачі виконавець складає акт. Постанова та акт є підставами для подальшого оформлення 

стягувачем права власності на таке майно.У разі наявності кількох стягувачів, які виявили бажання 

залишити за собою нереалізоване майно, воно передається в порядку черговості, визначеної статтею 

46 цього Закону (у разі наявності застави та/або іпотеки декількох стягувачів щодо такого майна - 

також з урахуванням відповідних норм Закону України "Про заставу" та/або Закону України "Про 

іпотеку"), а в межах однієї черги, визначеної статтею 46 Закону, - у порядку надходження виконавчих 

документів на виконання. 

У разі якщо від продажу частини майна виручено суму, необхідну для задоволення вимог 

стягувача, сплати виконавчого збору, відшкодування витрат виконавчого провадження, а також сплати 

штрафу, продаж арештованого майна припиняється. 

Виконання рішень про конфіскацію майна здійснюється органами державної виконавчої служби 

в порядку, встановленому Законом. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку, 

встановленому Законом.Розпорядження конфіскованим майном та майном, яке не підлягає реалізації, 

здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 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) 
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      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 

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


 


	Додаток 4

