ЗУВП СТАТТЯ 40. ОГОЛОШЕННЯ РОЗШУКУ
1. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування чи місцезнаходження
боржника - фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини
державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук
боржника або дитини. У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника державний
виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання органами
Національної поліції.
2. Розшук боржника - фізичної особи, дитини, розшук транспортних засобів боржника здійснюють
органи Національної поліції, а розшук боржника - юридичної особи та іншого майна боржника
організовує державний виконавець. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення
або за останнім відомим місцем проживання, перебування, місцезнаходженням боржника чи
місцезнаходженням його майна, або за місцем проживання (місцезнаходженням) стягувача.
3. Витрати органів Національної поліції, пов'язані з розшуком боржника - фізичної особи, дитини за
виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника, стягуються
з боржника за ухвалою суду. Витрати, пов'язані з організацією розшуку боржника - юридичної особи
або іншого майна боржника, стягуються з боржника у порядку, встановленому цим Законом.
4. Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених частиною першою цієї
статті, а також інші дії та бездіяльність державного виконавця, пов'язані з розшуком боржника або
його майна, можуть бути оскаржені у десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
_____________________________________________________________________________________
Розшук боржника – фізичної особи, дитини, розшук транспортних засобів боржника здійснюють
органи внутрішніх справ, а розшук боржника – юридичної особи та іншого майна боржника
організовує державний виконавець. Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення
або за останнім відомим місцем проживання, перебування, місцезнаходженням боржника чи
місцезнаходженням його майна, або за місцем проживання (місцезнаходженням) стягувача.
Витрати органів внутрішніх справ, пов’язані із розшуком боржника – фізичної особи, дитини за
виконавчими документами про відібрання дитини або транспортних засобів боржника, стягуються
із боржника за ухвалою суду. Витрати, пов’язані з організацією розшуку боржника – юридичної
особи або іншого майна боржника, стягуються з боржника у порядку, встановленому Законом
України «Про виконавче провадження».
Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених ч.1 ст. 40 Закону України
«Про виконавче провадження», а також інші дії та бездіяльність державного виконавця, пов’язані з
розшуком боржника або його майна, можуть бути оскаржені у 10-денний строк.
Пунктом 3.12 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 512/5 встановлено, що перед зверненням до
суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника – фізичної особи або дитини,
державний виконавець вживає заходів, спрямованих на встановлення фактичного
місцезнаходження боржника – фізичної особи або дитини щодо:
- отримання відповіді на запит від відповідних територіальних органів МВС України щодо місця
реєстрації особи;
- отримання інформації від учасників виконавчого провадження та інших осіб, у тому числі усно (в
такому випадку отримана інформація відображається в акті державного виконавця), про можливе
місце перебування боржника;

- перевірки наявності боржника за можливими місцями його перебування, встановленими під час
проведення виконавчих дій;
- отримання інформації щодо місця роботи боржника;
- отримання інформації про боржника з інших джерел.
Організацію розшуку боржника – юридичної особи та майна боржника чи інформації про місце
отримання боржником доходів, державний виконавець здійснює шляхом направлення запитів до
органів Державної податкової служби, Державної реєстраційної служби України, банків, Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, бюро технічної інвентаризації,
нотаріату, органів статистики тощо або перевірки інформації за даними електронних баз даних та
реєстрів, що містять інформацію про майно чи доходи боржника, а також за даним інших джерел
інформації як офіційних, так і неофіційних (засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо). Крім
того, державний виконавець здійснює вихід за місцезнаходженням (місцем проживання)
боржника.

