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вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії державний виконавець з'ясовує шляхом 

направлення запиту до відділу дозвільної системи Головного управління 

Національної поліції.  
У випадку виконання боржником своїх зобов'язань щодо погашення 

заборгованості по аліментам обмеження у праві користування 
вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, 
пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
матеріальними снарядами несмертельної дії знімається відповідною 
постановою державного виконавця, яка направляється до відділу 
дозвільної системи Головного управління Національної поліції.  

Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у 
праві полювання окрім того, що направляється сторонам для відома не 
пізніше наступного робочого дня з дня винесення, також направляється 
до виконання на адресу обласного управління лісового та мисливського 
господарства після закінчення строку для її оскарження.  

Наявність у боржника посвідчення мисливця і щорічної контрольної 
картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання державний 
виконавець з'ясовує шляхом направлення запиту до обласного 
управління лісового та мисливського господарства.  

Постанови про встановлення тимчасових обмежень направляються 
до виконання після закінчення строку для оскарження (протягом 
10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися 
про порушення її прав, свобод чи законних інтересів), якщо рішення, дії 
виконавця не були оскаржені.  

У разі оскарження рішення, дії виконавця, постанови підлягають 
виконанню відповідними органами після розгляду справи відповідним 
судом.  
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Сьогодні вже неможливо уявити життя без Інтернету, а тому 
практично в кожній галузі людської діяльності задіяні різні Інтернет –
послуги, онлайн – сервіси тощо.  

Такий технічний прогрес не оминув і судову систему України, яка 
поступово переходить до електронного судочинства, з метою зробити 
процес правосуддя максимально відкритим та прозорим.  
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Такі нововведення стали можливі у зв’язку із прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

від 03. 10. 2017 року (набрав чинності 15. 12. 2017 року), яким 

передбачено запровадження Єдиної судової інформаційно – 

телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС).  

Наразі ЄСІТС ще не розпочала роботу, але її підсистема 

«Електронний суд» вже зараз функціонує в тестовому режимі (наказ 

Державної судової адміністрації від 22 грудня 2018 року «Про 

проведення тестування підсистеми «електронний суд» у місцевих та 

апеляційних судах»).  

Проведення тестування Електронного суду передбачає 

функціонування програмного продукту в реальних умовах експлуатації 

та навантаження, із залученням усіх користувачів (суддів, працівників 

апаратів судів, адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних 

керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання державного та 

комунального секторів економіки, інших осіб, що зареєструють офіційні 

електронні адреси в ЄСІТС в добровільному порядку).  

Електронний суд – це модуль ЄСІТС, що забезпечує обмін 

електронними документами між судами, органами системи правосуддя, 

фізичними особами та учасниками судового процесу.  

Варто зазначити, що підсистема «Електронний суд» відкриває перед 

українцями такі можливості: 

 подавати через підсистему позовні заяви, заперечення, 

клопотання, скарги тощо; 

 можливість мати постійний доступ до всіх матеріалів справи, де 

ти є учасником; 

 скорочення до мінімуму часу на пересилання документів; 

 отримання судових повісток та інших процесуальних документів 

учасниками судового процесу на їхні офіційні електронні адреси тощо.  

На сьогодні такий спосіб обміну документами (інформацією) є 

максимально оперативним, зручним та доступним для учасників 

судового процесу у будь-якому місці в будь-який час.  

Приймання та реєстрація процесуальних документів, надісланих 

учасниками судового процесу, повинна здійснюватися з офіційних 

електронних адрес (Електронних кабінетів), які вони мають створити в 

Електронному суді, розміщеному за посиланням: 

https://cabinet.court.gov.ua. Для реєстрації обов’язково необхідно мати 

електронну пошту та отримати кваліфікований електронний підпис 

(електронний підпис).  

 

https://cabinet.court.gov.ua/
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Реєстрація в підсистемі «Електронний суд» не позбавляє права на 

подання документів до суду в паперовій формі.  

Справи, розгляд яких розпочато та не закінчено за матеріалами у 

паперовій формі до початку функціонування ЄСІТС, продовжують 

розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної 

можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в 

електронній формі.  

У Зарічному районному суді м. Суми вже повністю завершено 

переведення (сканування) матеріалів справ, які перебувають у 

провадженні суду, в електронну форму.  

Загалом після повноцінного запровадження ЄСІТС Цивільним 

процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного 

судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України 

(зміни будуть внесені з дня початку функціонування ЄСІТС) 

передбачено, що в системі обов'язково реєструють офіційні електронні 

адреси: 

 адвокати; 

 нотаріуси; 

 приватні виконавці; 

 арбітражні керуючі; 

 судові експерти; 

 державні органи; 

 органи місцевого самоврядування; 

 суб'єкти господарювання державного та комунального секторів 

економіки.  

Інші особи реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій 

інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Для 

таких осіб передбачені суттєві пільги, а саме: при поданні до суду 

процесуальних документів в електронній формі застосовується 

коефіцієнт 0,8 для зниження відповідного розміру ставки судового збору.   


