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Щодо результатів 

розгляду звернення

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 

розглянув Ваш запит від 08.06.2021 щодо виконання рішення суду та в межах 

компетенції повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі – Закон) публічною інформацією визначається 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за 

запитами на інформацію (пункт 2 частини першої статті 5 Закону). 
Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 
З огляду на те, що зміст запитуваної інформації свідчить про надання 

інформації стосовно примусового виконання рішення суду, що не є публічною 

інформацією, Ваш запит розглянуто Департаментом державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції України у відповідності до вимог Закону України 

«Про звернення громадян».
Інформуємо, що відповідно до частини першої статті 19 Закону України 

«Про виконавче провадження» (далі – Закон) сторони виконавчого 

провадження та прокурор як учасник 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 
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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.
Таке право сторони виконавчого провадження можуть реалізувати 

безпосередньо у відділі державної виконавчої служби на виконанні у якого 

перебуває виконавчий документ.
Статтями 15, 16 Закону передбачено, що сторонами виконавчого 

провадження є стягувач і боржник. 
Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому 

провадженні самостійно або через представників. 
Повноваження представника повинні бути підтверджені довіреністю, 

виданою і оформленою відповідно до вимог законодавства.
Згідно даних автоматизованої системи виконавчого провадження 

сторонами виконавчого провадження № 55746685 є Хепсаг Сердал (боржник) 
та Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини ДОР (стягувач).

У зв’язку з тим, що Ви не надали підтверджуючих документів щодо 

представництва сторони у виконавчому провадженні, надати інформацію 

стосовно виконання рішення суду не виявляється можливим.
Після надходження до Департаменту державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України звернення сторони виконавчого провадження або 

у разі підтвердження належним чином Ваших повноважень щодо 

представництва сторони виконавчого провадження, звернення буде розглянуто 

згідно вимог чинного законодавства. 
Рішення, прийняте за наслідками розгляду Вашого звернення, може бути 

оскаржене в порядку, визначеному чинним законодавством України.

В.о. директора Департаменту 

державної виконавчої служби                                      Юрій ВИШНЕВСЬКИЙ

Аліна Борисенко  486-03-57

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


