
 

Зупинення вчинення виконавчих дій у виконавчому проваджені 

 

1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі: 

 

1) проходження боржником строкової військової служби, військової служби 

за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову 

службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в 

районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, якщо згідно з 

умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання 

стягувача, який проходить таку військову службу; 

2) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа; 

3) зупинення судом реалізації арештованого майна у разі відсутності іншого 

майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; 

4) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство 

боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія 

мораторію, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє 

вчинення виконавчих дій за рішеннями про виплату заробітної плати, аліментів, 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю особи, авторської винагороди, повернення невикористаних та своєчасно 

неповернутих коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, рішеннями 

немайнового характеру, у разі перебування виконавчого провадження на стадії 

розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від 

реалізації майна боржника); 

5) звернення виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою про 

заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною 

п’ятою статті 15 цього Закону України «Про виконавче провадження», а саме  у 

разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також 

заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну 

сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його 

вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були 

б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона 

виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або 

прізвище, ім’я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності 

підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони 

виконавчого провадження 

6) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання 

рішення; 

7) включення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру 

підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі 

погашення заборгованості, яка виникла внаслідок розрахунків за енергоносії з 

урахуванням дати заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, 

спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-
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енергетичного комплексу", крім рішень, передбачених абзацом шостим пункту 

3.7 статті 3 зазначеного Закону; 

8) затвердження плану санації боржника до порушення провадження у 

справі про банкрутство; 

9) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 

Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень"; 

10) включення підприємств, що виробляють, транспортують та постачають 

теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення та постачання 

гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, 

що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 

послуги з постачання холодної води та послуги з водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), до реєстру підприємств, що 

беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості відповідно до Закону 

України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», з 

виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України», її дочірня компанія «Газ України», Публічне 

акціонерне товариство «Укртрансгаз», постачальники електричної енергії, а 

боржниками - підприємства, що виробляють теплову енергію, транспортують 

та постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення 

та постачання гарячої води, та підприємства централізованого водопостачання 

та водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем); 

мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов’язаннями 

підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження; 

 12) включення державних підприємств або пакетів акцій (часток) 

господарських товариств до переліку об’єктів малої або великої приватизації, 

що підлягають приватизації; 

13) наявності підстав, передбачених статтею 2-1 Закону України «Про деякі 

питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - 

учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх 

стабільного розвитку"; 

14) наявності підстав, передбачених статтею 1 Закону України "Про 

відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств". 

2. Виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо 

про обставини, зазначені в частині першій цієї статті, а з підстави, передбаченої 

пунктом 9 частини першої цієї статті, - у день надіслання виконавчого 

документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, зупиняє 

вчинення виконавчих дій, про що виносить відповідну постанову. 

3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини 

першої цієї статті, не зупиняється в разі стягнення заборгованості перед 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім 

підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі 

ліцензії. 

4. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 10 частини 

першої цієї статті, зупиняється у частині стягнення заборгованості за спожитий 

природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для виробництва 

теплової та електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (з 

урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, 

процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), 

крім заборгованості, раніше реструктуризованої (розстроченої та/або 

відстроченої), у тому числі згідно з рішенням суду. 

 

 

Голосіївський районний відділ  

державної виконавчої служби м. Київ  

Головного територіального управління  у місті  Києві 

 


