КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
З метою забезпечення електронного документообігу в органах державної
виконавчої служби, ведення обліку виконавчих проваджень, контролю за
дотриманням державними виконавцями вимог законодавства під час здійснення
виконавчих дій, надання оперативного доступу сторонам виконавчого
провадження до його матеріалів Міністерство юстиції України забезпечує
функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
Порядок ведення такого реєстру, умови доступу до нього та отримання
інформації встановлюються Міністерством юстиції України. Єдиний реєстр - це
комп’ютерна база даних, що містить відомості про всі рішення, що надходять
на примусове виконання до Державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України, та проведені виконавчі дії.
На сьогодні інформація Єдиного реєстру відкрита для усіх осіб,
зацікавлених в її отриманні. Зокрема, будь-яка фізична чи юридична особа має
можливість отримати інформацію з Єдиного реєстру про наявність виконавчих
проваджень відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у вигляді скороченого витягу. Використання таких даних буде
корисним особі, наприклад, для прийняття рішення щодо доцільності вчинення
правочину, спираючись на інформацію стосовно інших учасників правочину,
отриману з Єдиного реєстру. Сторони виконавчого провадження можуть
одержати інформацію з Єдиного реєстру про хід виконавчого провадження, у
якому вони беруть участь, у вигляді повного витягу, наданого у паперовій

формі, що містить відомості про всі проведені виконавчі дії за певним
виконавчим провадженням на момент формування витягу.
Для отримання витягу з Єдиного реєстру фізичним та юридичним особам
необхідно звернутися з письмовим запитом до Адміністратора реєстру,
обов’язки якого покладено на державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України, або до його регіональних філій. За отримання
інформації у вигляді витягу передбачена плата у відповідності до визначених
Міністерством юстиції

України

тарифів. Форму заяви

на отримання

необхідного витягу можна одержати на офіційному веб-сайті підприємства, що
розташований за адресою www.informjust.ua. Під час виконання рішень
державний виконавець має право на безпосередній доступ до баз даних і
реєстрів, у тому числі електронних, що містить інформацію про боржників, їхнє
майно та кошти. Порядок доступу до таких реєстрів встановлюється
Міністерством юстиції України спільно з відповідними центральними органами
виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
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