
  

 

Щодо стягнення витрат на оплату послуг за  користування ЄДРВП  
 

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації примусового виконання 

рішень  основною інформаційною базою про здійсненні виконавчі дії є Єдиний 

державний реєстр виконавчих проваджень (далі – Єдиний реєстр). Відомості 

вносяться до Єдиного реєстру державним виконавцем одночасно з 

виготовленням документа, на підставі якої вчиняється виконавча дія. 

Наказом Міністерства юстиції України від 29.12.10 № 3348/5 «Про 

встановлення розмірів оплати органами державної виконавчої служби за 

користування Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень, 

установлено плату за завершене виконавче провадження, інформація про яке 

вноситься до Єдиного реєстру, у розмірі 12,72 грн. (з урахуванням ПДВ). 

Оплата здійснюється за рахунок фактично стягнених з боржника витрат на 

організацію та проведення виконавчих дій. 

Враховуючи положення абзацу 2 частини 2 ст. 25 та ст. 27 Закону 

України «Про виконавче провадження» втрати пов’язані з організацією та 

проведенням виконавчих дій стягуються з боржника у разі ненадання останнім 

у строки, встановлені частиною другою статті 25 Закону для самосійного 

виконання рішення, документального підтвердження повного виконання 

рішення. 

Про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та 

проведенням виконавчих дій, державний виконавець виносить постанову, яка 

затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої 

служби. Зазначена постанова надсилається сторонам не пізніше наступного 

робочого дня після її винесення і може бути оскаржена ними до суду у 

десятиденний строк.  

Згідно положення підпункту 3.13.2 пункту 3.13 Інструкції з організації 

примусового виконання рішень, відповідно до якого у разі якщо виконавче 

провадження було завершене, а втрати на організацію та проведення 

виконавчих дій (в т.ч. за користування ЄДРВП) дій не були стягнуті, постанова 

про стягнення витрат на організацію та проведення виконавчих дій виділяється 

в окреме виконавче провадження в порядку, передбаченому підпунктом 3.7.4 

пункту 3.7 Інструкції.  

Так, враховуючи вимоги підпункту 3.7.4 пункту 3.7 Інструкції у разі 

завершення виконавчого провадження з виконання рішення немайнового 

характеру, закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених 

пунктами 1, 2, 5, 8, 9, 11-13 частини 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче 

провадження», якщо витрати на організацію та проведення виконавчих дій не 

стягнуто, державний виконавець у постанові про закінчення виконавчого 

провадження (повернення виконавчого документа) зазначає про виділення 

постанови про стягнення з боржника витрат, пов’язаних з організацією та 

проведенням виконавчих дій в окреме виконавче провадження та не пізніше 

наступного робочого дня після завершення такого виконавчого провадження 



відкриває виконавче провадження за постановою про стягнення з боржника 

витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, про що 

виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Строк для 

самостійного виконання в такому випадку не надається.  

Слід зазначити, що відповідно до частини 1 ст. 50 Закону України «Про 

виконавче провадження» під час закінчення виконавчого провадження, за яким 

витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій не стягнуто, 

арешт, накладений на майно боржника не знімається. 
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