На примусовому виконанні перебуває виконавчий документ щодо
стягнення з ОСОБИ_1 заборгованості на користь ОСОБА_2.
Виконавцем виявлено, описано та передано на реалізацію нерухоме
майно боржника. Початкова вартість майна визначена у розмірі 3 млн.
гривень. Після призначення дати проведення електронних торгів,
виконавцю стало відомо, що майно перебуває у заставі у БАНК_1, сума
заборгованості боржника перед заставодержателем складає 20 млн.
гривень, однак договір застави укладений після постановлення судом
рішення щодо стягнення заборгованості, але перед відкриттям
виконавчого провадження, та, як наслідок, накладення виконавцем
арешту на майно. Надалі на примусове виконання надійшов виконавчий
документ про стягнення з ОСОБИ_1 на користь ОСОБА_3
заборгованості у розмірі 150 тис. гривень.
Питання:
1. Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме
майно для задоволення вимог ОСОБА_2? Поясніть чому.
А) Так, оскільки право застави виникло після ухвалення судом рішення
про стягнення з боржника коштів;
Б) Так, оскільки заставодержатель втрачає право на отримання коштів
від майна в разі не пред’явлення виконавчого документу;
В) Ні, оскільки вартість предмета застави є меншою за розмір
заборгованості боржника заставодержателю;
Г) Ні, оскільки звернення стягнення на заставлене майно боржника
може бути проведено лише для задоволеннявимогстягувачів, які є
заставодержателями.
2. Які подальші дії зобовязаний вжити виконавець?
А) Не пізніше наступного дня повідомити заставодержателя про
звернення стягнення на заставне майно для задоволення вимог
стягувачів, які не є заставодержателями;
Б) Повернути виконавчий документ стягувачеві без виконання у звязку
з наявною забороною на звернення стягнення на заставлене майно
боржника для задоволення вимог стягувачів, які не є
заставодержателями;
В) Не пізніше трьох робочих днів після ознайомлення із результатами
визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки
на реалізацію арештованого майна;
Г) Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку
документів, які підтверджують права на заставлене майно, виносить
постанову про зняття арешту з такого майна.

3. Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме
майно для задоволення вимог ОСОБА_3? Поясніть чому.
А) Так, оскільки право застави виникло після ухвалення судом рішення
про стягнення з боржника коштів;
Б) Так, оскільки заставодержатель втрачає право на отримання коштів
від майна в разі не пред’явлення виконавчого документу;
В) Ні, оскільки вартість предмета застави є меншою за розмір
заборгованості боржника заставодержателю;
Г) Ні, оскільки звернення стягнення на заставлене майно боржника
може бути проведено лише для задоволеннявимогстягувачів, які є
заставодержателями.
4. До якої черги належать вимоги ОСОБА_3 щодо стягнення пені за
прострочення сплати аліментів?
А)
Б)
В)
Г)

першої;
другої;
третьої;
четвертої.

5. В якій послідовності (в яку чергу) повертається авансовий внесок
ОСОБИ_2 у разі реалізації предмета застави?
А) в другу чергу, після задоволення вимог заставодержателя
БАНК_1;
Б)
в другу чергу, після компенсації витрат на проведення
виконавчих дій;
В)
авансовий внесок ОСОБІ_2 повертається в першу чергу;
Г)
в третю чергу, після компенсації витрат виконавчого
провадження та оплати винагороди приватного виконавця.

