СВІТЛАНА
БІЛАН

приватний
виконавець
2003-2005
2005-2009
2009-2015

2015-2016

2016-2017

- державний
виконавець
- заступник начальника ДВС
Голосіївського району (м.
Київ)
- начальник ДВС
Голосіївського району (м.
Київ)
- начальник відділу
примусового
виконання рішень ДВС у
Київській
області
- начальник
ДВС Київської
області

досвід роботи державним
виконавцем
наявність
професійної
команди
власна матеріально-технічна
база

СВІТЛАНА
БІЛАН
Хто такий приватний
виконавець?
Закон України «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень
інших органів» № 1403-VIII, від
02.06.2016

Відмінності приватного
виконавця
від державного
Закон України «Про виконавче
провадження» № 1404-VIII, від
02.06.2016

приватний
виконавець
Примусове виконання судових рішень та рішень інших
органів (посадових осіб) покладається на ограни
державної виконавчої служби і в чітко регламентованих
ЗУ «Про виконавче провадження» випадках – на
приватних виконавців (ст. 1 ЗУ)
Приватний виконавець наділений тими ж
повноваженнями,
що і державний виконавець.
Більш високі вимоги до приватного
- досвід роботи + практика;
виконавця:
- вимоги до офісу та
персоналу;
- наявність страховки
Обмеження по
сумам:- одне провадження не може перевищувати 6 млн.
грн.
Обмеження по провадженням (ст. 5
ЗУ): - стягувачем чи боржником є
держава;
- вселення/виселення боржника;

СВІТЛАНА
БІЛАН
Переваги
приватного виконавця перед
державним
Професіоналіз
м:
- високі вимоги Кваліфікаційної
комісії
до приватного виконавця
- високі
вимоги до помічників.
Відсутність
корупційної
- оплата праці за отриманий
складової:
результат;
- робота над іміджем;
- Особиста кримінальна
Наявність
відповідальність.
- достойна
оплата праці;
мотивації:
- достойні умови праці;
- конкуренція;
- захист на законодавчому
рівні.– технічна
Матеріально
база: - наявність транспорту;
- відсутність проблем з

приватний
виконавець
Бюрократичний
- оперативне реагування на зміну
фактор:
обстановки в процесі;
- відсутність завантаженості
по формальним процесам;
- відсутність необхідності
погодження дій по вертикалі.
Терміни
- приватний виконавець
провадження:
зацікавлений
в дотриманні мінімальних термінів,
встановлених законом.
Наявність
страховки
Бажання збільшувати об’єм
виконавчих
проваджень.
Погодження дій та зв’
язок.
Контроль на будь-якій стадії , у будь-який
час.

СВІТЛАНА
БІЛАН
Переваги співпраці з приватним виконавцем для

приватний
виконавець

Клієнта
Відсутність в необхідності додаткового
персоналу:
- заробітна плата;
- дотримання трудового законодавства;
- Забезпечення робочим місцем та
транспортом;
- соцпакет
та інше.
Повернення
проблемної
заборгованості в найкоротші терміни, адже в цьому
зацікавлений
не лише Клієнт, але і сам приватний виконавець.
Підвищення ефективності повернення проблемної
заборгованості
в порівнянні з репутаційних
державними виконавцями.
Перенесення
ризиків зі свого штату юристів на приватного
виконавця.
Можливість в короткі терміни розформувати резерви і направити прибуток в
роботу.
Контроль Клієнта за процесом на любій стадії та в будь-який
час.
Своєчасна звітність приватного виконавця перед
Клієнтом.

СВІТЛАНА
БІЛАН
Що пропонуємо

приватний
виконавець
Термі
н

Дії

ми
Відкриття та ведення
виконавчих
проваджень на
території
м. Києва:
- іпотека;
- автомобі
лі.

Відкриття провадження з
одночасним
арештом майна і/чи оголошенням
його
Виїзд
на
в розшук
опис
Примусовий вхід та опис
майна
Погодження оціночної вартості
майна
з Клієнтом та передача експерту
Передача на
СЕТАМ

1-й
день
5-й
день
2-й день
після отримання
Ухвали суду

2-й день
після проведення
опису

10-й день
після отримання
експертної оцінки
про вартість майна

СВІТЛАНА
БІЛАН
Вартість наших
послуг
Ч.2 ст. 26 Закону України
«Про виконавче
провадження»
№ 1404-VIII, від 02.06.2016
визначає розмір авансового
внеску

Постанова Кабінету Міністрів
України №643 від 8 вересня
2016 року Про затвердження
Порядку виплати винагород
державним виконавцям та їх
розмірів і розміру основної
винагороди приватного
виконавця

приватний
виконавець
Авансування
(оплачується одночасно з відкриттям виконавчого
провадження)

Розмір авансування складає 2% від суми стягнення , але не
може
бути більшим ніж 10МРЗП (мінімальних розмірів заробітної
плати)*
Основна
винагорода
(здійснюється після
стягнення)

Розмір основної винагороди складає 10% від суми
фактичного
стягнення чи вартості майна, що підлягає передачі по
виконавчому документу
Додаткова
винагорода
(здійснюється
згодою
Розмірза
додаткової
винагороди складає 3-10% від суми
Сторін)
стягнення.

*застосовується лише до виконавчих документів по майновим спорам

СВІТЛАНА
БІЛАН
Прикла
д
Розмір зобов’язання
боржника 950 000 грн.
Застава була продана
на торгах за 800 000 грн.
Розмір додаткової
винагороди
обумовлений
Договором і складає 4%

приватний
виконавець
Авансуван
ня Розмір авансування складає 19 000
грн.
950 000 х 0.02
Основна
винагорода
Розмір основної винагороди складає 80 000
грн.000 / 10
800
Додаткова
винагорода
Розмір додаткової винагороди складає 38 000
грн.
950 000 х 0.04

Уточненн
я

Авансування повертається
стягувачу
Розмір
авансування не може перевищувати 32 000
грн.
Розмір додаткової винагороди може
змінюватися

СВІТЛАНА
БІЛАН

Як
використовується
авансовий внесок

приватний
виконавець

- при відкритті виконавчого провадження сплачується 51 грн. 00
коп.
за користування АСВП до ДП «НАІС»
- для направлення поштової кореспонденції (конверти, марки,
папір)
- після призначення експерта, сплачується вартість експертного
висновку
- сплачуються інші витрати, необхідні для вчинення виконавчих дій

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

СВІТЛАНА
БІЛАН

приватний
виконавець

Отримання виконавчого документу;
Покроковий порядок
Винесення постанови про відкриття виконавчого провадження;
вчинення
Направлення електронних запитів до:
виконавчих дій
органів ДФС для виявлення у боржника рахунків;
з Державних реєстрів отримуємо інформацію стосовно наявності нерухомого майна, земельної ділянки,
заборони відчуження, зареєстрованої іпотеки (одночасно з постановою про відкриття);
Направлення письмових запитів (одночасно з постановою про відкриття) до:
Відповідних органів Національної Поліції щодо наявності автотранспортних засобів;
Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку;
Винесення постанови про арешт майна боржника (копія направляється для виконання до відповідних
органів Національної Поліції) з одночасним внесенням в Реєстр заборон відчуження об'єктів рухомого та
нерухомого майна (одночасно з постановою про відкриття);
На підставі інформації отриманої від ДФС про наявність рахунків та коштів на них, виносимо постанову про
арешт коштів боржника, направляємо її до банківських установ для виконання (поштою або завозимо
наручно);
Направляються платіжні вимоги для примусового списання коштів з арештованих рахунків боржника , для
виконання до банків (поштою або завозимо наручно);
У випадку затримання автотранспорту органами Національної Поліції, проводимо опис цього транспорту;
У разі наявності нерухомого майна проводимо опис цього майна;
Після проведення опису майна, призначаємо експерта для визначення вартості майна;

СВІТЛАНА
БІЛАН

приватний
виконавець

Покроковий порядок
✓ Отримуємо висновок експерта та направляємо сторонам провадження
вчинення
для ознайомлення (термін для ознайомлення складає 10 днів);
виконавчих
дій
✓ Через 10 днів після ознайомлення, формуємо пакет документів на майно та передаємо
на СЕТАМ
для
реалізації;
✓ Після надходження коштів на депозитний рахунок виконавця (протягом трьох днів) розподіляємо згідно
закону;
✓ В разі неповного виконання або перешкоджання боржником виконанню – викликаємо керівника
боржника/боржника для отримання пояснення ( за необхідності, звертаємося до суду для отримання
Ухвали про примусовий привід);
✓ Направляємо запит до прикордонної служби з метою з'ясування перетину кордону керівником
боржника/боржника;
✓ Отримуємо відповідь прикордонної служби – звертаємось до суду з поданням про обмеження у праві виїзду
керівника боржника/боржника за кордон;
✓ Періодично оновлюємо електронні запити до фіскальної служби з метою виявлення нових рахунків. В разі
виявлення нових рахунків: виносимо постанову про арешт коштів та направляємо платіжні вимоги для
примусового списання коштів до банків та направляємо для виконання до банків (поштою або завозимо
наручно);
✓ Періодично створюємо платіжні вимоги для безспірного списання коштів з боржника.
✓ Звертаємось до правоохоронних органів з поданням про притягнення керівника боржника/боржника до
кримінальної відповідальності

