
ПУТІВНИК ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ

1. ЯК ОТРИМАТИ ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ?

Отримати виконавчий лист можливо після набрання рішенням законної сили. Для цього необхідно 
звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа.

2. ЩО РОБИТИ З ВИКОНАВЧИМ ЛИСТОМ?

Після отримання виконавчого листа необхідно звернутися із заявою до державної виконавчої служби або 
приватного виконавця та сплатити авансовий внесок – 2% від суми, що підлягає стягненню, але не більше 
10 мінімальних розмірів заробітної плати.

Реквізити для сплати авансового внеску:
minjust.gov.ua/dep/ddvs/rekviziti-depozitnih-rahunkiv-ta-rahunkiv-dlya-avansovih-vneskiv

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

МАЄТЕ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ? БУДЬ-ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

044 364 23 93
колл-центр Міністерства юстиції України
minjust.gov.ua

0 800 213 103
єдиний контакт-центр системи безоплатної правової 
допомоги, цілодобово та безкоштовно в межах України
legalaid.gov.ua

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

5. ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ЧИ НІ?

Приватний виконавець здійснює примусове виконання  всіх рішень, окрім:

3. ЯК ЗНАЙТИ ПОТРІБНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ?

На сайті Міністерства юстиції України за посиланням: minjust.gov.ua/str_ust_der
Виконавчі дії провадяться за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за 
місцезнаходженням його майна.

4. ЯК ЗНАЙТИ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ?

На сайті Міністерства юстиції України за посиланням: eprv.minjust.gov.ua
Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування 
боржника. Приватні виконавці можуть вчиняти виконавчі дії на всій території України.

https://minjust.gov.ua/dep/ddvs/rekviziti-depozitnih-rahunkiv-ta-rahunkiv-dlya-avansovih-vneskiv
https://minjust.gov.ua/str_ust_der
https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer
https://minjust.gov.ua
http://legalaid.gov.ua/ua

