
 
 
 

 

«Виконання рішень про виселення боржника» 

 

На органи державної виконавчої служби законодавством покладено 

виконання рішень як майнового, так і немайнового характеру. До таких рішень 

у немайнових спорах Законом України «Про виконавче провадження» 

відносяться рішення, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні 

дії на користь стягувача, або утриматися від здійснення, такі як:  

- поновлення на роботі; 

- вселення стягувача; 

- виселення боржника; 

- відібрання дитини; 

- інші рішення, за якими боржника зобов’язано особисто вчинити певні 

дії на користь стягувача чи утриматися від здійснення таких дій. 

Статтею 66 Закону  передбачено порядок виконання рішень про 

виселення боржника, а саме: 

Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, 

визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання 

боржником рішення про його виселення. 

У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно 

державний виконавець виконує його примусово. 

Державний виконавець призначає день і час примусового виселення, про 

що письмово інформує боржника. Боржник вважається повідомленим про його 

примусове виселення, якщо повідомлення надіслано йому за адресою, за якою 

має здійснюватися виселення, чи іншою адресою, достовірно встановленою 

державним виконавцем. 

Відсутність боржника, належним чином повідомленого про день і час 

примусового виселення, під час виконання рішення про виселення боржника не 

є перешкодою для його виселення. 

Примусове виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у 

виконавчому документі, від боржника, його майна, домашніх тварин та у 

забороні боржнику користуватися цим приміщенням. Примусовому виселенню 

підлягають виключно особи, зазначені у виконавчому документі. 

Примусове виселення здійснюється у присутності понятих за участю 

працівників поліції. 

Якщо виконання рішення здійснюється за відсутності боржника, 

державний виконавець зобов’язаний провести опис майна. Описане майно 

передається для відповідального зберігання стягувачу або іншій особі, 

визначеній державним виконавцем. 

Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про його виселення, 

державний виконавець накладає на нього штраф у порядку, визначеному цим 

Законом. 

Передане для зберігання майно боржника повертається йому державним 

виконавцем на підставі акта після відшкодування боржником витрат, 
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пов’язаних із зберіганням такого майна. У разі якщо боржник відмовляється 

відшкодувати витрати, пов’язані із  зберіганням майна, вони компенсуються за 

рахунок реалізації майна боржника або його частини. 

Зберігання майна здійснюється протягом не більше двох місяців з дня 

передачі на зберігання. Після закінчення двомісячного строку невитребуване 

майно реалізується в порядку, визначеному цим Законом. Отримані від 

реалізації такого майна кошти, за вирахуванням понесених витрат, 

перераховуються боржнику. 

У разі, якщо майно не було реалізовано, розпорядження ним здійснюється 

в порядку, встановленому для розпорядження безхазяйним майном. 

Про виконання рішення про виселення боржника державний виконавець 

складає акт, що підписується особами, які брали участь у виконанні рішення 

про примусове виселення. 

У разі якщо особі, яка підлягає виселенню, має бути надано інше житлове 

приміщення, державний виконавець надсилає органу, який відповідно до 

судового рішення зобов’язаний надати боржнику інше житлове приміщення, 

повідомлення про строк виконання рішення про надання такого приміщення. У 

разі ненадання у визначений строк іншого житлового приміщення державний 

виконавець складає відповідний акт і звертається до суду з поданням про 

встановлення порядку подальшого виконання рішення. До вирішення судом 

зазначеного питання виконавчі дії не проводяться. 

У разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона булла 

примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним 

виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. 

Виконавче провадження у такому разі підлягає відновленню за постановою 

державного виконавця. 
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