
Дії роботодавця щодо виплати заробітної плати працівникам у 
разі арешту його рахунків 

 

Чинним законодавством України не передбачено відкриття суб'єктам 
господарювання рахунків зі спеціальним режимом їх використання для виплати 
заробітної плати, однак у разі виникнення в боржника зобов`язання з виплати 
заробітної плати в певному розмірі, на кошти, які знаходяться на поточному 
рахунку боржника, у такому ж розмірі не може бути накладений арешт, а якщо він 
накладений, то підлягає зняттю.  

 
Історія справи 
На виконання рішення суду  про стягнення з ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» на 

користь ДП «Енергоринок» 845 207 706, 21 грн., приватним виконавцем винесено  
постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що 
містяться на відкритих на день винесення цієї постанови рахунках, що належать 
боржнику, крім коштів, що містяться на рахунках, накладення арешту та/або 
звернення стягнення на які заборонено законом. 

Банк повідомив, що рахунок, відкритий на ім`я підприємства використовується, 
зокрема, для виплати заробітної плати його працівникам, а також сплати обов`язкових 
платежів (зборів), пов`язаних з нарахуванням (виплатою) заробітної плати та інших 
обов`язкових платежів, а саме: податку з доходів фізичних осіб, військового збору, 
єдиного внеску. Банк зауважив, що цей рахунок не є рахунком зі спеціальним чи 
обмеженим режимом використання. 

Приватний виконавець був обізнаний про те, що цей рахунок використовується 
для виплати заробітної плати, з огляду на звернення скаржника до приватного 
виконавця із заявами щодо зняття арешту із рахунку та довідки банку, а також 
наявність у матеріалах виконавчого провадження виписок по цьому рахунку. 

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» звернулось до суду зі скаргою на неправомірні 
дії приватного виконавця щодо накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться 
на вказаному рахунку. 

Суди господарський та апеляційний зобов`язали приватного виконавця вжити 
заходів щодо зняття арешту з коштів на вказаному рахунку. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду  
7.5.       Згідно з пунктом 7 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче 

провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право 
накладати арешт на кошти та інші цінності боржника, зокрема на кошти, які перебувають у 
касах, на рахунках у банках, інших фінансових установах та органах, що здійснюють 
казначейське обслуговування бюджетних коштів (крім коштів на рахунках платників у 
системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на рахунках із 
спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення 
на які заборонено законом), на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, 
приміщення і місця зберігання грошей. 

7.6.       Статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, 
що арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального 
виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом 
винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна 
(коштів) боржника. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням 
виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди 
приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі. 

7.7.       Пунктом 2 частини другої статті 48 Закону України «Про виконавче 
провадження» заборонено 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 статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику», на поточних 
рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 
Закону України «Про теплопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом 
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використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних 
рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих 
відповідно до статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 18-1 Закону 
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», 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. 

7.8.       Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче 
провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що 
перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших 
рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови 
виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов`язані повідомити 
виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без 
виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках. 

7.9.       Згідно з абзацом другим частини другої статті 59 Закону України «Про 
виконавче провадження» виконавець зобов`язаний зняти арешт з коштів на рахунку 
боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які 
підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення 
згідно із цим Законом, а також у випадку, передбаченому пунктом 10 частини 
першої статті 34 цього Закону. 

7.11.    Згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 59 Закону України «Про 
виконавче провадження» підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна 
(коштів) боржника або його частини є отримання виконавцем документального 
підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або 
звернення стягнення на такі кошти заборонено законом. 

7.12.    Відповідно до пункту 3 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків 
клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, 
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 
року № 492, поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній 
основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою 
платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. До 
поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним режимом їх використання, що 
відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів 
України. 

7.14.    Отже, виконуючи рішення суду, виконавець може накладати арешт на будь-
які кошти на рахунках боржника в банківських установах, крім тих, накладення арешту на 
які заборонено законом. При цьому саме банк, який виконує відповідну постанову 
виконавця про арешт коштів боржника, відповідно до частини третьої статті 52 Закону 
України «Про виконавче провадження» повинен визначити статус коштів і рахунка, на 
якому вони знаходяться, та в разі їх знаходження на рахунку, на кошти на якому 
заборонено накладення арешту, банк зобов`язаний повідомити виконавця про цільове 
призначення коштів на рахунку та повернути його постанову без виконання, що є 
підставою для зняття виконавцем арешту із цих коштів згідно із частиною четвертою статті 
59 Закону України «Про виконавче провадження». 

7.15.    Також виконавець може самостійно зняти арешт з усіх або частини коштів 
на рахунку боржника у банківській установі в разі отримання документального 
підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або 
звернення стягнення на такі кошти заборонено законом (частина четверта статті 59 
Закону України «Про виконавче провадження»). 

7.16.    Чинним законодавством України не передбачено відкриття суб'єктам 
господарювання рахунків зі спеціальним режимом їх використання для виплати заробітної 
плати. З установлених судами обставин вбачається, що рахунок боржника №  НОМЕР_1, 
на кошти на якому виконавцем був накладений арешт, є поточним рахунком боржника, 
якій використовується для зберігання грошей та здійснення різних розрахунково-касових 
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операцій боржника, у тому числі виплати заробітної плати. На цьому рахунку 
зараховуються та зберігаються кошти боржника, призначені не тільки для виплати 
заробітної плати. Зазначений рахунок не відноситься до рахунків зі спеціальним чи 
обмеженим режимом використання, накладення арешту на кошти на якому заборонено. 

7.17.    Також ПАТ «ПУМБ», на яке нормами статті 52 Закону України «Про 
виконавче провадження» покладений обов`язок визначати статус рахунка та можливість 
накладення арешту на кошти на ньому, постанову виконавця про накладення арешту на 
кошти боржника на рахунку №  НОМЕР_1 виконало. Зазначене свідчить про те, що банк 
також не визнав цей рахунок та кошти на ньому такими, на які законом заборонено 
накладати арешт та звертати стягнення. 

7.18.    Разом з тим кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має 
право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається 
законом (стаття 43 Конституції України). 

7.19.    Згідно із частиною п`ятою статті 97 Кодексу законів про працю 
України оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші 
платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання 
зобов`язань щодо оплати праці. 

7.20.    З наведених норм права вбачається, що зобов`язання з виплати 
заробітної плати мають пріоритет перед іншими зобов`язаннями суб`єкта 
господарювання, у тому числі тими, які виконуються в примусовому порядку 
виконання судових рішень. 

7.21.    У разі виникнення в боржника зобов`язання з виплати заробітної плати в 
певному розмірі, на кошти, які знаходяться на поточному рахунку боржника, у такому ж 
розмірі не може бути накладений арешт, а якщо він накладений, то підлягає зняттю. 

7.22.    Таке зняття арешту здійснюється виконавцем відповідно до частини 
четвертої статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» на підставі поданих 
боржником документів, підтверджуючих виникнення в боржника зобов`язання з виплати 
заробітної плати та його розміру. Також арешт в розмірі суми зобов`язання з виплати 
заробітної плати може бути знятий судом у порядку оскарження відмови виконавця зняти 
арешт з коштів, призначених для виплати заробітної плати. 

7.23.    Як вбачається з матеріалів справи, судами попередніх інстанцій не 
встановлено, що боржник звертався до виконавця із заявою про виникнення в 
нього зобов`язання з виплати заробітної плати в певному розмірі та просив не 
накладати або зняти арешт з відповідної суми коштів на рахунку №  НОМЕР_1 для 
виплати заробітної плати своїм працівникам. При цьому заява боржника від 12 
серпня 2019 року про зняття арешту з рахунка №  НОМЕР_1 правомірно була 
відхилена виконавцем, оскільки в цій заяві боржник не вказав, у якому саме розмірі 
в нього виникли зобов`язання з виплати заробітної плати, з якої саме суми коштів 
він просить зняти арешт, та не додав документів, підтверджуючих ці обставини.  

7.24.    За вказаних обставин Велика Палата Верховного Суду вважає, що судами 
попередніх інстанцій неправильно застосовані зазначені вище норми Закону України «Про 
виконавче провадження» щодо неправомірності дій приватного виконавця з накладення 
арешту на рахунок боржника №  НОМЕР_1. У зв`язку із цим касаційну скаргу позивача 
слід задовольнити, оскаржувані судові рішення - скасувати, у задоволенні скарги 
боржника на дії приватного виконавця - відмовити. 

 
З повним текстом постанови Верховного Суду від 19 травня 2020 року у справі № 

905/361/19 можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89961608 
 
 

Підготувала правовий інспектор праці  
Г.Просяник 
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