
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Порядок пред'явлення Порядок пред'явлення 
виконавчих документів виконавчих документів 
на виконанняна виконання

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській областіГоловне територіальне управління юстиції у Чернігівській області

             Управління Управління державної виконавчої службидержавної виконавчої служби



Після набрання законної сили рішенням суду чи іншого Після набрання законної сили рішенням суду чи іншого органу органу стягувач для стягувач для 
здійснення права на його примусове виконання має здійснення права на його примусове виконання має отримати отримати виконавчий виконавчий 
документ у суді або іншому органі, що розглядав справудокумент у суді або іншому органі, що розглядав справу

        суд

Інший 
орган, що 
приймав 
рішення

Виконавчий Виконавчий 
документ, що документ, що 
повинен повинен 
відповідати відповідати 
вимогамвимогам

Рішення 
набрало 
законної 
сили



Виконавчий документ необхідно пред'явити на виконання до органу Виконавчий документ необхідно пред'явити на виконання до органу 
державної виконавчої служби в межах строку пред'явлення виконавчого державної виконавчої служби в межах строку пред'явлення виконавчого 
документа до виконаннядокумента до виконання

Виконавчі документи – протягом 3 
років КРІМ

посвідчень комісії по трудових спорах, 
виконавчих документів, за якими 

стягувачем є держава або державний  
орган, – протягом 3 місяців

Виконавчі 
документи про 

стягнення 
періодичних 
платежів у 

справах про

стягнення 
аліментів

відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок 

каліцтва чи іншого 
ушкоджння здоров‘я, 
втрати годувальника, 

тощо

протягом усього 
періоду, на який 

присуджені 
платежі



Оригінал виконавчого документа разом з письмовою заявою Оригінал виконавчого документа разом з письмовою заявою про примусове про примусове 
виконання виконання та квитанцією про сплату авансового внеску подається та квитанцією про сплату авансового внеску подається до відповідного до відповідного 
органу державної виконавчої органу державної виконавчої службислужби

Оригінал 
виконавчого 
документа

Письмова заява 
про примусове 

виконання

Квитанція про 
сплату авансового 

внеску

ДВС

• за місцем проживання 
боржника

• За місцем перебування 
боржника

ДВС

• За місцем роботи 
боржника

• За місцезнаходженням 
майна боржника



До заяви про примусове виконання рішення стягувач До заяви про примусове виконання рішення стягувач 
додає квитанцію про сплату авансового додає квитанцію про сплату авансового внескувнеску

За рішенням 
майнового 
характеру

• 2 відстотки від суми, що підлягає 
стягненню, але не більше 10 мінімальних 
розмірів заробітної плати

За рішенням 
немайнового 

характеру та про 
забезпечення 

позову

• Один мінімальний розмір 
заробітної плати з 
боржника – фізичної особи

• Два мінімальних розміри 
заробітної плати з 
боржника – юридичної 
особи



Від сплати авансового внеску звільняються Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі у разі виконання стягувачі у разі виконання 
рішення Європейського суду з прав людини та  рішення Європейського суду з прав людини та  за рішеннями проза рішеннями про

стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, 
що випливають із трудових правовідносин

обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання 
пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та 

пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, 
допомоги, захисту, пільг

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, а також смертю фізичної особи

стягнення аліментів

відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення

Від сплати 
авансового 
внеску також 
звільняються

Законні представники 
дітей-інвалідів і 
недієздатних інвалідів 
I та II груп

Державні органи
Громадяни, віднесені до 
категорії 1 та 2 осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

Інваліди війни

Інваліди I та II 
груп



У заяві про примусове виконання рішення стягувач має У заяві про примусове виконання рішення стягувач має 
право зазначити:право зазначити:

Відомості, що 
ідентифікують 
боржника чи 

можуть сприяти 
примусовому 

виконанню 
рішення

Місце роботи 
чи отримання 

боржником 
інших 

доходів

Рахунок 
боржника

Інші 
відомості, що 

можуть 
сприяти 

виконанню 
рішення

Майно 
боржника та 

його 
місцезнаход-

ження

Рахунки в банківській 
установі для 

отримання стягнутих з 
боржника коштів

Суму, яка частково 
сплачена 

боржником за 
виконавчим 

документом (у разі 
часткової сплати 

боржником)



Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього 
виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого 
провадженняпровадження

Ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження, 
робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках 
передбачених Законом

Доступу до автоматизорваної системи виконавчого провадження

Оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця

Надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати 
участь у вчинені виконавчих дій

Надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти 
клопотань інших учасників виконавчого провадження

Користуватись іншими правами, наданими законом

Стягувач у виконавчому 
провадженні має право



Добровільне виконання рішення про стягнення періодичних платежівДобровільне виконання рішення про стягнення періодичних платежів

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути 
самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, 

організації, фізичній особі-підприємцю, фізичній особі, які виплачують 
боржнику відповідну заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи  

Реквізити банківського рахунка, на 
який слід перераховувати кошти

Прізвище, ім‘я, по батькові стягувача, 
реквізити документа, що посвідчує особу

Одночасно з виконавчим документом 
стягувач подає заяву, де зазначає:

У разі наявності заборгованості за виконавчими 
документами про стягення періодичних платежів або 
заперечення її розміру боржником стягувач має право 

пред‘явити виконавчий документ для примусового 
виконання


