Авансовий внесок
До заяви про примусове виконання рішення
стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску:
за рішенням майнового характеру:


2% від суми, що підлягає стягненню,
але не більше 10 мінімальних розмірів
заробітної плати.

за рішенням НЕмайнового характеру та рішенням про забезпечення позову:

1 мінімальна заробітна плата, якщо
боржник фізична особа;

2 мінімальні заробітні плати, якщо
боржник юридична особа.

Реквізити для сплати
авансового внеску:
рахунок 26226053000268
у ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 321842
код 2752220855
призначення платежу:
«сплата авансового внеску
за ВД № ____ від ____».
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З 2017 року в Україні працює
нова система примусового
виконання рішень!
Основні новації:
 Єдиний реєстр боржників
 Декларація про доходи та майно боржника
 Відсутність строку для самостійного виконання

Відомості про всіх приватних виконавців України містяться в Єдиному реєстрі
приватних виконавців України
Приватний виконавець - особа уповноважена
державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.

 Приватні виконавці
Єдиний реєстр боржників – відкрита безкоштовна
база даних про всіх боржників. Надає можливість
громадянам, роботодавцям, банкам, правоохоронним органам та іншим перевірити будь-яку особу
на наявність у неї боргів.

Протягом 5 робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження боржник зобов’язаний подати
декларацію про доходи та майно.

У строк для оскарження рішення, боржник повинен або оскаржити його або виконати рішення.
Невиконання рішення дає позивачу право звертати рішення до виконання з моменту набрання
ним чинності.

Як звернутися до приватного виконавця?

Приватний виконавець НЕ здійснює виконання рішень про:

Місце виконання рішення



відібрання і передання дитини, встановлення побачень з нею, усунення перешкод у побаченні з дитиною;



Виселення та вселення фізичних осіб;



Конфіскацію майна.

Приватний виконавець приймає до виконання
виконавчі документи за місцем проживання,
перебування боржника – фізичної особи, за місцезнаходженням боржника – юридичної особи або за місцезнаходженням
майна боржника.

Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі,
можуть вчинятися ним на
всій території України.

Виконавчим округом є територія АР Крим,
області, міста Києва чи Севастополя. Виконавчі
округи приватних виконавців не мають такого
поділу на райони як межі територій органів
ДВС.

рішень, за якими боржником є:


держава, державні органи, НБУ, органи
місцевого самоврядування, їх посадові
особи, державні та комунальні підприємства…

та рішень, за якими стягувачем є:


держава та державні органи.

