
Відділ примусового виконання рішень Управління
забезпечення примусового виконання рішень у
Дніпропетровській області Південно - Східного
міжрегіонального управління Міністерства
юстиції

вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро, 49000

ПІБ
РНОКПП
Адреса
Тел.
Адреси електронної пошти:

ЗАЯВА

Прошу прийняти до виконання виконавчий лист № 0000000 від 000000р., виданий
Дніпропетровським окружним адміністративним судом про зобов’язання
Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки надати нову довідку про розміри грошового забезпечення з урахуванням
додаткових видів грошового забезпечення до Головного управління Пенсійного фонду
України у Дніпропетровській області щодо ПІБ.

Згідно з ч.1 ст.3 ЗУ «Про виконавче провадження», примусовому виконанню рішення
на підставі таких виконавчих документів: виконавчих листів та наказів, що видаються
судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського
суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших
підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Статтею 26 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавець
розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа за заявою
стягувача про примусове виконання рішення.

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 27 ЗУ «Про виконавче провадження», від сплати
виконавчого внеску звільняються особи, що звертаються з виконавчими документами про
конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів (крім виконавчих документів про
стягнення аліментів, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої
перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців), накладення арешту на майно
для забезпечення позовних вимог, за виконавчими документами, що підлягають негайному
виконанню

Враховуючи вищевикладене,

прошу

1. Прийняти до виконання виконавчий лист №00000 від 0000, виданий
Дніпропетровським окружним адміністративним судом про зобов’язання
Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки надати нову довідку про розміри грошового забезпечення з
урахуванням додаткових видів грошового забезпечення до Головного управління
Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області щодо ПІБ.



2. Звільнити мене від сплати виконавчого збору на підставі п.1 ч.5 ст. 27 ЗУ «Про
виконавче провадження».

Додатки:

- виконавчий лист на;
- копія мого паспорта;
- копія РНОКПП.

«___»_________ року                                                           ________________


