
Подільський районний суд м. Києва 

04071, м. Київ, вул. Хорива, 21 

 

Заявник (боржник):  

__________________________ 

Адреса: ________________  

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________ 

Тел.: ______________ 

                                                                                                      Електронна пошта: ________________

        Офіційна електронна адреса: відсутня 

 

Стягувач:  

 

____________________ 

Адреса: ______________  

ЄДРПОУ __________ 

Тел. 0 800 300 200 

                                                                 Електронна пошта:  _____________________ 

      Офіційна електронна адреса: відсутня 

 

Заінтересована особа: 

Приватний виконавець 

______________________ 

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - невідомий 

Адреса: ___________________ 

Електронна пошта: _____________________ 

Офіційна електронна адреса: - невідома 

Тел.: _____________ 

tel:0800300200


 

 

Суддя, який виносив рішення, на підставі, якого  

видавався  виконавчий лист: ______________ 

Справа № _____________ 

 

ЗАЯВА 

про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню 

 

11 вересня 2013 року заочним рішенням Подільського районного суду міста Києва 

у складі головуючого судді -___________. було задоволено позов Публічного 

акціонерного товариства «Універсал Банк» до _____________, _____________, 

______________ про  стягнення боргу за кредитним договором та вирішено стягнути 

солідарно з ________________, _____________, _____________  на користь Публічного 

акціонерного товариства «Універсал Банк» заборгованість за кредитним договором у 

загальній сумі 237 346 швейцарських франків 88 центів (двісті тридцять сім тисяч триста 

сорок шість швейцарських франків центів 88), що за офіційним курсом НБУ  еквівалентно 

сумі 1 998 436 грн. 99  коп. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста 

тридцять шість грн. коп. 99). 

Заочне рішення Подільського районного суду міста Києва від 11 вересня 2013р. 

набуло законної сили – 07.04.2015р. 

Після набуття законної сили заочного рішення Подільського районного суду міста 

Києва, судом 23.04.2015р. було видано виконавчий лист № 2-857/11 та пред’явлено ПАТ 

«Універсал Банк» до виконання у Шевченківський районний відділ державної виконавчої 

служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві.   

У виконавчому листі вказано, що строк пред'явлення виконавчого листа до 

виконання становить 1 рік.  

 

30.04.2015 року постановою державного виконавця відділу державної виконавчої 

служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві _________ було 

відкрито виконавче провадження № 47415799 на підставі виконавчого листа № 2-857/11, 

виданого 23.04.2015 року Подільським районним судом м. Києва про стягнення з заявника 

____________ на користь ПАТ «Універсал Банк» (надалі –стягувач) боргу у сумі 1 998 

436, 99 грн. 

 

На підставі статті 29 Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VІІI від 

02.06.2016р.виконавче провадження було закінчено та повернуто стягувачу виконавчий 

лист.  

 

При повторному пред’явленні стягувачем виконавчого листа № 2-857/11 

Подільського районного суду міста Києва від 23.04.2015р. приватним виконавцем 

_______________ 16.04.2019р. було відкрито виконавче провадження та на даний час 

здійснюються виконавчі дії. Виконавчому провадженню присвоєно номер № 58920574. 



 

Заявник – ___________ вважає, що, виконавчий лист № 2-857/11 від 

23.04.2015р. є таким, що не підлягає виконанню з наступних підстав.  
 


