
Загальнонаціональний правопросвітницький 
проект “Я МАЮ ПРАВО!” має на меті навчити 
громадян користуватися своїми правами та 
захищати їх у разі порушення.

pravo.minjust.gov.ua

 

ЯК ОТРИМАТИ 
ПРИСУДЖЕНІ КОШТИ?

0 800 213 103

МАЄШ ПИТАННЯ?

Єдиний контакт-центр системи безоплатної 
правової допомоги цілодобово та безкоштовно 
у межах України

pravo.minjust.gov.ua/kontakti
Найближчий центр надання правової допомоги

ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

ВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ СУДУ: 
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ 
СТЯГУВАЧА

Грошові суми, стягнуті з боржника (у тому числі 
одержані від реалізації майна боржника), 
зараховуються на відповідний рахунок органу 
ДВС чи рахунок приватного виконавця.

За письмовою заявою стягувача - фізичної особи 
стягнуті грошові суми перераховуються 
виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у 
банку або іншій фінансовій установі чи 
надсилаються на адресу стягувача поштовим 
переказом, що здійснюється за його рахунок, крім 
переказу аліментних сум.

Що робити, якщо виконавець недобросовісно 
виконує рішення?

Якість виконання рішення – пріоритет 
Міністерства юстиції. Для нас важливо, аби усі 
рішення суду виконувалися вчасно, якісно та у 
повному обсязі.
Скаргу на державного виконавця можна подати 
до:
- начальника відділу, якому безпосередньо 
підпорядкований державний виконавець: 
https://minjust.gov.ua/str_ust_der 
- Міністерства юстиції: 01001 м.Київ, вул. 
Городецького, 13.
- або суду.
Скаргу на приватного виконавця можна подати 
до Міністерства юстиції або суду.



ХТО ТАКИЙ 
СТЯГУВАЧ?

У добровільному або примусовому порядку. 
Якщо боржник відмовляється виконувати 
рішення добровільно:

Крок 1.
звернутися до суду, який розглядав 
справу, із заявою про видачу виконавчого 
листа.

Крок 2. 
Написати заяву до державної виконавчої 
служб (далі - ДВС) або приватного 
виконавця.

Крок 3.
Сплатити авансовий внесок до органу 
ДВС, куди буде подано виконавчий лист 
або до приватного виконавця.

Розмір внеску: 2% від суми, що підлягає стягненню, 
але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної 
плати (до 37230 гривень).

Авансовий внесок не сплачується у справах 
щодо:
- стягнення заробітної плати, поновлення на 
роботі; 
- пенсійних, соціальних виплат, пільг, доплат, 
допомоги; 
- 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;
- виконання рішення Європейського суду з 
прав людини 
- у справах, в яких стягувачем є державні 
органи, інваліди війни, інваліди I та II груп, їх 
законні представники, особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (I та II 
категорії), у разі їх звернення до органів ДВС.

ПРИВАТНІ 
ВИКОНАВЦІ

Крок 4. Подати заяву з копією 
квитанції про сплату авансового 
внеску до ДВС або приватного 
виконавця. 

Знайти потрібний підрозділ ДВС:
https://minjust.gov.ua/str_ust_der
Обрати приватного виконавця: 
https://erpv.minjust.gov.ua

Законом запроваджено інститут приватних 
виконавців. Відтепер Ви можете обрати, до якого 
виконавця звернутись: державного чи 
приватного, а рішення суду можна виконати 
легко, зручно, без черг. 

Які рішення може виконувати приватний 
виконавець?

Усі, крім рішень:
- про відібрання і передання дитини, 
встановлення побачення з нею або усунення 
перешкод у побаченні з дитиною;
- за якими боржником є держава, державні 
органи, Національний банк України, органи 
місцевого самоврядування;
- за якими боржником є юридична особа, 
примусова реалізація майна якої заборонена 
відповідно до закону;
- за якими стягувачами є держава, державні 
органи;
- адміністративних судів та рішень 
Європейського суду з прав людини;
- які передбачають вчинення дій щодо майна 
державної чи комунальної власності;
- про виселення та вселення фізичних осіб;
- за якими боржниками є діти або фізичні особи, 
які визнані недієздатними чи цивільна 
дієздатність яких обмежена;
- про конфіскацію майна.

Це особа, на користь чи в інтересах якої видано 
виконавчий документ.

Як виконується судове рішення?

ЯК ВИКОНУЄТЬСЯ 
СУДОВЕ РІШЕННЯ?

Виконавчий лист може бути пред’явлений до 
примусового виконання протягом 3 років.


