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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
АРЕШТУ КОШТІВ – КРОК ДО 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ БОРГУ 
____________________________ 



 

03.07.2018 Верховною Радою України було 
прийнято Закон України № 2475-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення економічних 
передумов для посилення захисту права 
дитини на належне утримання» (далі – Закон  
№ 2475), який набрав чинності 28.08.2018 

 

Законом № 2475, серед іншого, внесено зміни 
до законів України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про виконавче провадження», 
якими запроваджено низку новел. 

 



НОВЕЛИ ЗАКОНУ № 2475 
ЗАПРОВАДЖЕНО: 

 
• обов’язок банків у день відкриття/закриття рахунка фізичною особою, внесеною до Єдиного реєстру 

боржників, повідомляти про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої 
служби або приватного виконавця (частини перша, друга статті 621 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», частина третя статті 9 Закону України «Про виконавче провадження»); 
 

• обов’язок виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від банків про 
наявність рахунків боржників прийняти рішення про накладення арешту на кошти на рахунках 
боржника в банках (частина третя статті 9 Закону України «Про виконавче провадження»). 

 
 

ПЕРЕДБАЧЕНО, ЩО: 
 

• порядок надання інформації про рахунки боржників та форма повідомлення встановлюються НБУ за 
погодженням з Мін’юстом (стаття 621 Закону України «Про банки і банківську діяльність»); 
 

• автоматизована система виконавчого провадження забезпечує автоматизований арешт коштів 
боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначеному Мін’юстом 
за погодженням з НБУ (частина п’ята статті 8 Закону України «Про виконавче провадження»). 
 
 

ПРИ ЦЬОМУ: 
 

  НБУ та Мін’юст зобов’язані у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом № 2475 забезпечити 
прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом (абзац 
четвертий пункту 2, абзац другий пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2475). 
 
 
 
 
 



СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПОРЯДКІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 
АВТОМАТИЗАЦІЮ АРЕШТУ КОШТІВ 

 Мін’юстом розроблено та надіслано  до НБУ для розгляду і 
висловлення своєї позиції: 

 

• проект Порядку надання банками інформації про 
відкриття/закриття рахунків фізичними особами, внесеними 
до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої 
служби або приватним виконавцям; 

 

• проект Порядку автоматизованого арешту коштів боржників 
на рахунках у банках. 

 

 

 Проекти порядків передбачають наступні сценарії 
інформаційного обміну. 



*Реалізовуватиметься відповідно до Порядку надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичними 

особами, внесеними до Єдиного реєстру боржників, органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України 

Сценарій 1 

Надання банками інформації про рахунки фізичних осіб, внесених до Єдиного реєстру 

боржників* 

відкриття / 

закриття  

 рахунку 

АСВП 

ЄРБ 

Виконавець 

  

запит банку до АСВП щодо наявності 

інформації про внесення ФО до ЄРБ 

 

 

 
відповідь АСВП – ФО не внесено до 

ЄРБ 

 

 

або 

відповідь АСВП – ФО  внесено до ЄРБ 

 

 

 

 

повідомлення банку з інформацією 

про рахунки боржника 

4 

2 

3 

1 



*Реалізовуватиметься відповідно до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

Сценарій 2 

Прийняття до виконання банками постанов виконавця про арешт коштів у формі 

електронного документу* 

 

АСВП 

Виконавець 

  

направлення електронної 

постанови про арешт коштів 

 

 

 

 

 

 

повідомлення про  

накладення арешту 

 
повідомлення про накладення 

арешту та недостатність коштів 

 
повідомлення про  

відсутність коштів 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

арешт  

рахунку 

коштів 

недостатньо 

коштів 

достатньо 

кошти 

відсутні 

3 

2 

та якщо: 



*Реалізовуватиметься відповідно до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

Сценарій 3 

Прийняття до виконання банками постанов виконавця про зняття арешту з коштів у 

формі електронного документу* 

  

направлення електронної 

постанови про  зняття арешту з 

коштів 
 

 

 

повідомлення про зняття 

арешту з коштів 
 

 

1 

 

АСВП 

Виконавець 
2 

зняття 

арешту  

з коштів 

3 


