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Авансовий внесок стягувача у виконавчому провадженніАвансовий внесок стягувача у виконавчому провадженні



За рішенням майнового характеруЗа рішенням майнового характеру

2 2 відсотки відсотки від суми, від суми, 
що що підлягає стягненнюпідлягає стягненню

але але не не більше більше 10 мінімальних 10 мінімальних 
       розмірів  заробітної        розмірів  заробітної платиплати

До заяви про примусове виконання стягувач додає До заяви про примусове виконання стягувач додає 
квитанцію про сплату авансового внескуквитанцію про сплату авансового внеску



За рішенням За рішенням немайнового немайнового 
ххарактеру та про арактеру та про 
забезпечення позовузабезпечення позову

Один мінімальний Один мінімальний розмір розмір заробітної заробітної 
плати з плати з боржника боржника – фізичної особи– фізичної особи

Два мінімальних розміри заробітної плати з Два мінімальних розміри заробітної плати з 
боржника боржника – юридичної особи– юридичної особи

До заяви про примусове виконання стягувач додає До заяви про примусове виконання стягувач додає 
квитанцію про сплату авансового внескуквитанцію про сплату авансового внеску



Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі у разі Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі у разі 
виконання виконання рішення Європейського суду з прав людини та за рішення Європейського суду з прав людини та за 
рішеннями про рішеннями про 

про стягнення аліментівпро стягнення аліментів

стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за 
іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносиніншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин

відшкодування майнової та/або відшкодування майнової та/або моральної моральної шкоди, шкоди, 
завданої завданої вчиненням кримінального вчиненням кримінального правопорушенняправопорушення

відшкодування відшкодування шкоди, заподіяної шкоди, заподіяної каліцтвом каліцтвом або іншим або іншим 
ушкодженням здоров’я, а також ушкодженням здоров’я, а також смертю смертю фізичної особифізичної особи



Крім того, від Крім того, від сплати авансового внеску звільняються стягувачі у сплати авансового внеску звільняються стягувачі у 
разі виконання разі виконання рішення прорішення про

обчислення, призначення, перерахунок, обчислення, призначення, перерахунок, 
здійснення, надання, одержання пенсійних здійснення, надання, одержання пенсійних 
виплат, соціальних виплат непрацездатним виплат, соціальних виплат непрацездатним 
громадянамгромадянам

виплати виплати за загальнообов’язковим за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, державним соціальним страхуванням, 
виплати виплати та та пільги пільги дітям війнидітям війни

сстягнення інших тягнення інших соціальних виплат, доплат, соціальних виплат, доплат, 
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільгсоціальних послуг, допомоги, захисту, пільг



У разі звернення до органів державної виконавчої служби від У разі звернення до органів державної виконавчої служби від 
сплати авансового внеску також звільняютьсясплати авансового внеску також звільняються

Державні органиДержавні органи

Інваліди Інваліди I I та та II II груп груп 
та інваліди війнита інваліди війни

ЗаконнЗаконні і представники представники 
  д  дітей-інвалідів ітей-інвалідів і і 
    недієздатних   недієздатних 
     інвалідів      інвалідів I I та та II II групгруп

Громадяни, віднесені до Громадяни, віднесені до 
категкатегорії 1 орії 1 та та 2 осіб, які 2 осіб, які 
постраждали внаслідок постраждали внаслідок 
Чорнобильської Чорнобильської катастрофикатастрофи


