Цивільний Кодекс України
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
1. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового
зобов'язання.
2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора
зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором або законом.

Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій
сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та
такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що
встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей
строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником
протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не
встановлено договором.

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
1. Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості
майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги
кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу,
якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови
від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було
передане спадкоємцям у натурі.

Кримінальний кодекс України
Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання

довірою (шахрайство) - карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на
строк до трьох років.
2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що
завдало значної шкоди потерпілому - карається штрафом від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від
одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на
строк до трьох років.
3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з
використанням електронно-обчислювальної техніки - карається позбавленням волі на строк
від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається
позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами
1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим
кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків у разі відсутності ознак злочину проти власності -карається штрафом від однієї
тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання
довірою
1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за
відсутності ознак шахрайства - караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом
на строк до шести місяців.

Стаття 382. Невиконання судового рішення
1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили,
або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох
років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою - караються штрафом від семисот п'ятдесяти до
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк
до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.

Закон України «Про іпотеку»
Стаття 7. Вимоги, які забезпечуються іпотекою
За рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за
основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором,
що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки,
основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене
умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання. Якщо вимога за основним
зобов'язанням підлягає виконанню у грошовій формі, розмір цієї вимоги визначається на
підставі іпотечного договору або договору, що обумовлює основне зобов'язання, у чітко
встановленій сумі чи шляхом надання критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї
вимоги на конкретний час протягом строку дії основного зобов'язання.
Якщо інше не встановлено законом або іпотечним договором, іпотекою також
забезпечуються вимоги іпотекодержателя щодо відшкодування:
- витрат, пов'язаних з пред'явленням вимоги за основним зобов'язанням і
зверненням стягнення на предмет іпотеки;
- витрат на утримання і збереження предмета іпотеки;
- витрат на страхування предмета іпотеки;

- збитків, завданих порушенням основного зобов'язання чи умов іпотечного
договору.

Стаття 9. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки
Іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його
цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом.
При користуванні предметом іпотеки іпотекодавець повинен не припускати погіршення
стану предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації
(зносу). Іпотекодавець має право одержувати від предмета іпотеки продукцію, плоди і
доходи, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Стаття 11. Майновий поручитель
Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання
боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.
У разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий
поручитель набуває права кредитора за основним зобов'язанням.

Стаття 12. Правові наслідки порушення обов'язків іпотекодавця
У разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором,
іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в
разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.
У разі порушення іпотекодавцем обов'язків щодо збереження чи страхування предмета
іпотеки іпотекодержатель може скористатися правами, визначеними згідно з частиною
першою цієї статті, або вжити заходів для збереження чи страхування предмета іпотеки у
власних інтересах та за власний кошт.
Іпотекодавець зобов'язаний негайно на вимогу іпотеко держателя відшкодувати останньому
всі витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів щодо збереження та страхування предмета
іпотеки. Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або
його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без
згоди іпотекодержателя є недійсним.

Стаття 17. Підстави припинення іпотеки
Іпотека припиняється у разі:
- припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору;
- реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону;
- набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки;
- визнання іпотечного договору недійсним;
- знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив
її. Якщо предметом іпотечного договору є земельна ділянка і розташована на ній будівля
(споруда), в разі знищення (втрати) будівлі (споруди) іпотека земельної ділянки не
припиняється; з інших підстав, передбачених цим Законом. Наступні іпотеки припиняються
внаслідок звернення стягнення за попередньою іпотекою.
Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому
законодавством порядку.

Стаття 33. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки
У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням
шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
У разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності
іпотекодавця або визнання його банкрутом або при ліквідації юридичної особи іпотекодавця іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки

незалежно від настання строку виконання основного зобов'язання, якщо іпотекодержатель і
правонаступник іпотекодавця не досягнуть згоди про інше.
Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого
напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.
Звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному
чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток,
паїв) якого перебуває у державній власності, здійснюється на підставі рішення суду.
Якщо предметом іпотеки є два або більше об'єкти нерухомого майна, стягнення
звертається в обсязі, необхідному для повного задоволення вимог іпотекодержателя.
Якщо предметом іпотеки є об'єкти, які належать різним особам, та задоволення
отримується за рахунок частини переданого в іпотеку майна, ті іпотекодавці, на
майно яких було звернено стягнення, мають право на пропорційне відшкодування від
іпотекодавців,
на
майно
яких
не
зверталось стягнення,
і набувають прав
іпотекодержателя на частину майна, на яку не було звернено
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відшкодування.

Стаття 35. Повідомлення про порушення основного зобов'язання та/або
іпотечного договору
У разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору
іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від
іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається
стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не
менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет
іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога
іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати
звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду
У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки у
рішенні суду зазначаються:
- загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті
іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки;
- опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги
іпотекодержателя;
- заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на
період до його реалізації, якщо такі необхідні;
- спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування
процедури продажу
- пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості
предмета іпотеки;
- початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.
Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою
іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом
іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.
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не завдає збитків іпотекодержателю і не змінює обсяг його прав.

Стаття 40. Виселення мешканців
Звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення є
підставою для виселення всіх мешканців, за винятком наймачів та членів їх сімей. Виселення
проводиться у порядку, встановленому законом.
Після прийняття рішення про звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок
чи житлове приміщення всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя або
нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом
одного місяця з дня отримання цієї вимоги.
Якщо мешканці не звільняють житловий будинок або житлове приміщення у встановлений
або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється
на підставі рішення суду.
Особи, які проживають у зазначених приміщеннях на умовах договору найму (оренди), не
підлягають виселенню, якщо:
- договір найму (оренди) був укладений до моменту укладення іпотечного договору і про
наявність такого договору було доведено до відома іпотекодержателя або такий договір був
зареєстрований у встановленому законом порядку;
- договір найму (оренди) був укладений після укладення іпотечного договору за згодою
іпотекодержателя.

Стаття 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах
Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за
виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду
шляхом
продажу
на
прилюдних торгах, у тому числі у формі електронних торгів, у межах
процедури
виконавчого
провадження,
передбаченої Законом України
"Про
виконавче
провадження",
з
дотриманням
вимог
цього
Закону.

Закон України «Про виконавче провадження»
Стаття 10. Заходи примусового виконання рішень
1. Заходами примусового виконання рішень є:
1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні
права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності,
інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або
належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;
2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;
3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;
4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому
на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку
користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;
5) інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом

Стаття 24. Місце виконання рішення
1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування,
роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття
виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть
вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні
функції, належить стягувачу.
2. 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.
3. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється
виконавцем за місцем вчинення таких дій.
4. Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення стягнення на доходи
боржника, виявлення та звернення стягнення на кошти, що перебувають на рахунках
боржника у банках чи інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у
депозитарних установах на території, на яку поширюється юрисдикція України.
5. У разі необхідності проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його
майна або про місце роботи на території, на яку не поширюється компетенція державного
виконавця, державний виконавець доручає проведення перевірки або здійснення опису та
арешту майна відповідному органу державної виконавчої служби.
Порядок надання доручень, підстави та порядок вчинення виконавчих дій на території, на
яку поширюється компетенція іншого органу державної виконавчої служби, передачі
виконавчих проваджень від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від
одного державного виконавця до іншого визначаються Міністерством юстиції України.
Для проведення перевірки інформації про наявність боржника чи його майна або про
місце роботи в іншому виконавчому окрузі приватний виконавець має право вчиняти такі дії
самостійно або залучати іншого приватного виконавця на підставі договору про
уповноваження на вчинення окремих виконавчих дій, типова форма якого затверджується
Міністерством юстиції України.
Стаття 36. Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про
відібрання дитини
1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - фізичної
особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець
звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.
2. Розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом
подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про
майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового
стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.
3. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить
постанову про такий розшук, яка є обов’язковою для виконання поліцією.
Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці
виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здійснюються
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Розшук транспортного засобу боржника припиняється в разі його виявлення, про що
виконавцем не пізніше наступного робочого дня виноситься постанова про зняття майна з
розшуку.
4. Витрати, пов’язані з розшуком боржника, майна боржника та його зберіганням, дитини
за виконавчими документами про відібрання дитини, стягуються з боржника у порядку,
встановленому цим Законом.

Стаття 42. Кошти виконавчого провадження
1.

Кошти виконавчого провадження складаються з:
1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього
Закону, або основної винагороди приватного виконавця;
2) авансового внеску стягувача;
3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження.
2. Витрати органів державної виконавчої служби та приватного виконавця, пов’язані з
організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання
рішень, є витратами виконавчого провадження.
3. Витрати виконавчого провадження органів державної виконавчої служби здійснюються
за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження,
зазначених у пунктах 2 і 3 частини першої цієї статті.

Витрати виконавчого провадження приватних виконавців здійснюються за рахунок
авансового внеску стягувача, стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого
провадження. Витрати виконавчого провадження можуть здійснюватися приватним
виконавцем за рахунок власних коштів.
Розмір та види витрат виконавчого провадження встановлюються Міністерством юстиції
України.
4. На стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього
Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення
виконавчого провадження у разі необхідності примусового стягнення з боржника витрат
виконавчого провадження виконавцем виноситься постанова про їх стягнення.
Стаття 26. Початок примусового виконання рішення
1. Виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого
документа, зазначеного у статті 3 цього Закону:
1) за заявою стягувача про примусове виконання рішення;
2) за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;
3) якщо виконавчий документ надійшов від суду у випадках, передбачених законом;
4) якщо виконавчий документ надійшов від суду на підставі ухвали про надання дозволу
на примусове виконання рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших
компетентних органів іноземної держави, до повноважень яких належить розгляд цивільних
чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) у порядку, встановленому
законом;
5) у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів.
2. До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату
авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10
мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про
забезпечення позову - у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника юридичної особи.
Від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про:
стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що
випливають із трудових правовідносин;
обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання пенсійних
виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат,
доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також
смертю фізичної особи;
стягнення аліментів;
відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення
кримінального правопорушення.
Від сплати авансового внеску також звільняються державні органи, інваліди війни,
інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп,
громадяни, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у разі їх звернення до органів державної виконавчої служби.
У разі виконання рішення Європейського суду з прав людини авансовий внесок не
сплачується.

Стаття 27. Виконавчий збір
1. Виконавчий збір - це збір, що справляється на всій території України за примусове
виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з
боржника до Державного бюджету України.

2. Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що
фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за
виконавчим документом.
3. За примусове виконання рішення немайнового характеру виконавчий збір стягується в
розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - фізичної особи і в розмірі
чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.
4. Виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом трьох
робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної виконавчої
служби.
5. Виконавчий збір не стягується:
1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів,
накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими
документами, що підлягають негайному виконанню;
2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав людини;
3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною
програмою для забезпечення виконання рішень суду в порядку, встановленому Законом
України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень";
4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат
виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем відповідно до вимог цього
Закону;
5) у разі виконання рішення приватним виконавцем;
6) за виконавчими документами про стягнення заборгованості, що підлягає врегулюванню
відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії", а також згідно з постановами
державних виконавців, винесеними до набрання чинності цим Законом.
6. У разі наступних пред’явлень державному виконавцю до виконання виконавчого
документа виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута під час попереднього
виконання.
7. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що
підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає
виконанню, стягнутий виконавчий збір підлягає поверненню.
8. Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби
приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на момент
передачі.
У разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі виконавчого документа
приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору поверненню не підлягає.
9. Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі
пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення
постанови про відкриття виконавчого провадження.

Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів"
Стаття 1. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів
1. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом
України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України»
Стаття 6. Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян
України за кордон
Право громадянина України на виїзд з України може бути
тимчасово обмежено у випадках, коли
1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення
терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;
3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним
законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено
виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування
відповідних обмежень;
4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання
або звільнення від покарання;
5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, до виконання зобов'язань;
9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення
нагляду.
Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках,
передбачених частиною першою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому
законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в
одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено
обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони державного кордону.

