
    

від «___» ____ 201_ року 

 

Летичівський районний суд 

Хмельницької області 

31500, смт. Летичів, пров. Шкільний, 4-а 

 

Скаржник (Боржник): 

 

 

 

 

_________________________ 

Адреса: ___________________ 

ІПН: _____________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Тел. _______________ 

 

Заінтересована особа (Стягувач): 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Кей-колект» 

ЄДРПОУ: 37825968 

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 

Електронна пошта: _______________ 

Тел. _______________ 

  

Державний виконавець 

Шевченківського районного відділу 

державної виконавчої служби м. 

Києва Головного територіального 

управління юстиції у м. Києві 

Бахрушин Андрій Миколайович 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського,  

буд. 110 
 

 

 

Справа № ___________ 
 

Скарга 
на дії державного виконавця  

 

10.01.2018 Скаржник отримав листа (копії листа, конверту та доказ 

отримання додається) від ПАТ «Ощадбанк» в якому останній проінформував 

Скаржника, що його картковий рахунок заблоковано згідно Постанови про арешт 

коштів боржника від 02.11.2017 Шевченківським районним відділом державної 

виконавчої служби м. Києва. 

19.10.2018 Скаржник відвідав Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. 

Києва та взнав, що стосовно нього відкрито виконавче провадження №__________ 

за заявою ТОВ «Кей-Колект», Постанову про відкриття виконавчого провадження 

Скаржник не отримував. 

В межах згаданого виконавчого провадження, 02.11.2017 державним 

виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. 

Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві _______________ 

(далі – Державний виконавець) винесена Постанова про арешт коштів боржника. 

 Скаржник рахує, що Державним виконавцем неправомірно винесена 

Постанова про арешт коштів боржника від 02.11.2017 в зв’язку з тим, що 



рахунок Скаржника № _____________ відкритий у ПАТ «Державний ощадний 

банк України» має спеціальний статус, а саме це є рахунок для отримання 

заробітної плати, що є єдиним джерелом для існування Скаржника та членів 

його сім’ї, в т.ч. малолітньої дитини. 

 

Нормативне обґрунтування: 

 

Відповідно до ст. 1 ЗУ Про виконавче провадження, виконавче провадження 

як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових 

рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій 

визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання 

рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені 

Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими 

актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно 

до цього Закону підлягають примусовому виконанню. 

Згідно з п.п 1, 2, 4 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження»  

порядком звернення стягнення на кошти та інше майно боржника є звернення 

стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з 

рахунків) та примусовій реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника 

виконавець виносить постанову. 

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти 

боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на 

кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. На кошти та 

інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи 

інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних 

установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх 

виявлення.  

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на 

рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом 

використання, відкритих відповідно до статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про 

теплопостачання", статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", та на 

спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону 

України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 

безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або 

звернення стягнення на які заборонено законом. 

Рахунок №_____________ відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк 

України» має спеціальний статус, а саме це є рахунок для отримання заробітної 

плати, що є єдиним джерелом для існування Боржника та членів його сім’ї, в т.ч. 

малолітньої дитини. 

Стаття 43 Конституції України  закріплює право кожного на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею. 

Частиною 1 статті 1 Закону України "Про оплату праці" передбачено, що 

заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Відповідно до ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю оплата праці працівників 

здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються 



власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо 

оплати праці. 
 


