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  Ваші звернення прийняті на електронну адресу, що надійшли з  
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України,  
отримані Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у 
Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м.Суми) та розглянуті. 
 По суті порушених у Вашому зверненні питань повідомляємо наступне. 

На виконанні у Ковпаківському відділі державної виконавчої служби у м. Суми 
Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.Суми)  перебуває зведене виконавче провадження за № АСВП 63049302 про 
стягнення коштів з ПФ «Астра» на користь групи стягувачів, в тому числі 
стягнення заробітної плати та на користь ГУ ДПС у Сумській області на 
загальну суму  3 263 941,41 грн. До складу зведеного виконавчого провадження 

входить і виконавче провадження № 64340290 з примусового виконання 
виконавчого листа № 547/1059/20 від 13.01.2021, виданого Семенівським 
районним судом Полтавської області, про стягнення на Вашу  користь  
заборгованості по заробітній платі на загальну суму 7 189,70 грн. 
 Керуючись  статтями  3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про 
виконавче провадження», 03.02.2021 державним виконавцем винесено 
постанову про відкриття виконавчого провадження АСВП№ 64340290. Копію 
вказаної постанови направлено на Вашу адресу. В той же день зазначене 
виконавче провадження приєднано до зведеного, про що винесено відповідну 
постанову. 
 Крім того, 25.02.2021 державним виконавцем на Вашу поштову та 
електронну адресу, направлено копію постанови про відкриття виконавчого 
провадження з ідентифікатором доступу (трек поштового відправлення 
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4002106489936). Згідно поштового відстеження вказану постанову Вами 
отримано 04.03.2021.  
 Роз’яснюємо, що згідно ст. 19 Закону України «Про виконавче 
провадження» сторони виконавчого провадження мають право  
ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них 
виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим 
Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого 
провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у 
порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти 
клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих  дій, надавати  усні та   
письмові пояснення,  заперечувати  проти  клопотань інших учасників 
виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими 
законом. 
 У зв’язку з вищевикладеним,  в  подальшому з питань виконання 
вказаного рішення суду Ви можете звертатись безпосередньо Ковпаківського 
відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), що знаходиться 
за адресою: 40000 м. Суми, пр-т. Курський, 6 або в Автоматизованій системі 
виконавчого провадження (при наявності ідентифікатора доступу.) 
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