
УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 Учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, 

представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт 

оціночної діяльності - суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної 

власності яких порушені, - за виконавчими документами про конфіскацію та 

знищення майна. Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби 

залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і 

піклування, інших органів та установ. 

 Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є 

фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано 

виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом 

фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо 

виконання рішення. За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або 

вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави, що приймаються 

судами у справах, які розглядаються в порядку цивільного, адміністративного 

та господарського судочинства, стягувачем виступає державний орган, за 

позовом якого судом прийнято відповідне рішення. За рішеннями про 

стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій на користь чи в 

інтересах держави, прийнятими у справах про адміністративні 

правопорушення, та за рішеннями, прийнятими у кримінальних 

провадженнях, стягувачем виступає державний орган, який прийняв 

відповідне рішення або за матеріалами якого судом прийнято відповідне 

рішення. За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу 

(як засобу процесуального примусу) стягувачем є Державна судова 

адміністрація України. 

 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. 

 Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому 

провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної 

особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, 

крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії 

особисто. Діти та особи, визнані судом недієздатними, реалізують свої права 

та виконують обов’язки, пов’язані з виконавчим провадженням, відповідно до 

вимог закону через своїх законних представників. Представництво юридичних 

осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, 

посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом чи 

установчими документами юридичної особи, або через представників 

юридичної особи. 



 Представником юридичної особи у виконавчому провадженні може бути 

особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань має право 

вчиняти дії від імені такої юридичної особи без довіреності. Повноваження 

представника юридичної особи у виконавчому провадженні можуть бути 

підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до закону. 

Представник може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі 

процесуальні дії, що їх має право вчиняти така особа. Дані про наявність 

обмежень щодо представництва юридичної особи у виконавчому провадженні 

можуть міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань або у виданій довіреності. 

Повноваження адвоката як представника посвідчуються ордером, 

дорученням органу чи установи, що уповноважені законом на надання 

безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової 

допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому 

зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його 

прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого 

провадження. Витяг засвідчується підписами сторін договору. 

 Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути: 

1) особи, які не мають повної цивільної дієздатності; 2) судді, слідчі, 

прокурори, працівники підрозділів, які провадять оперативно-розшукову 

діяльність, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності - 

суб’єкти господарювання, які діють як учасники цього виконавчого 

провадження, виконавці та помічники приватних виконавців, крім випадків, 

коли вони діють як законні представники або уповноважені особи 

відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження; 3) інші особи, 

які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво. 

Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення 

виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець 

виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів 

або спеціалістів), а для проведення оцінки майна - суб’єктів оціночної 

діяльності - суб’єктів господарювання. Експертом або спеціалістом може бути 

будь-яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід 

роботи у відповідній галузі. Експерт або спеціаліст зобов’язаний надати 

письмовий висновок, а суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання 

- письмовий звіт з питань, що містяться в постанові, протягом 15 робочих днів 

з дня ознайомлення з постановою виконавця. Цей строк може бути 

продовжений до 30 робочих днів за погодженням з виконавцем. Експерт або 

спеціаліст зобов’язаний надавати усні рекомендації щодо дій, які виконуються 

в його присутності. Експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт 

господарювання мають право на винагороду за надані ними послуги. 

Винагорода та інші витрати, пов’язані з проведенням експертизи, 

наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта оціночної діяльності - 

суб’єкта господарювання, належать до витрат виконавчого провадження. 

 


