
 

пр. №   6/759/578/13   

ун. №  759/12497/13-ц   

У Х В А Л А 

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ 

22 серпня 2013 року Святошинський районний суд м. Києва у складі: 

головуючої судді:                                                                                            Лопатюк Н.Г., 

при секретарі:                                                                                                  Васильченко Я.П., 

          розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого 
державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Святошинського районного 
управління юстиції у м. Києві про примусове проникнення, - 

В С Т А Н О В И В: 

          Старший державний виконавець ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві  звернувся 
до суду з поданням, в якому просить винести ухвалу про примусове проникнення до усіх 
приміщень за адресою: АДРЕСА_1, для накладення арешту на машину для підрізки, 
вирівнювання та заливки льоду Zamboni, модель 520, серійний номер 5080, 1994 року 
випуску, білього кольору, вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/HSN 
7471-75 V BITZER, конденсатор Gutner, 2007 року випуску, країна виробник - Німеччина, 
вартістю 569 800 грн., в порядку виконання ухвали суду. 

В судове засідання представник ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві не з'явився, 
просив розглянути подання без його участі. 

          Частиною другою статті 376 ЦПК України передбачено, що суд негайно розглядає 
подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та 
інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця. 

          Суд, з'ясувавши обставини даної справи, дослідивши письмові докази у їх 
сукупності та співставленні, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з 
наступних підстав. 

          Судом встановлено, що в провадженні Святошинського районного суду м. Києва 
знаходиться цивільна справа №2/759/4760/13 за позовом ОСОБА_1 до Закритого 
акціонерного товариства «АТЕК»; третя особа: ТОВ «Спортивний клуб «ОЛІМП» про 
витребування майна із чужого незаконного володіння. 

          Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року, до 
розгляду вищевказаної цивільної справи по суті, накладено арешт на машину для підрізки, 
вирівнювання та заливки льоду Zamboni, модель 520, серійний номер 5080, 1994 року 



випуску, білього кольору, вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/HSN 
7471-75 V BITZER, конденсатор Gutner, 2007 року випуску, країна виробник - Німеччина, 
вартістю 569 800 грн.  

          На виконанні ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві знаходиться ухвала 
Святошинського районного суду м. Києва №2/759/4760/13 від 15 липня 2013 року про 
накладення арешту на машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, 
модель 520, серійний номер 5080, 1994 року випуску, білього кольору, вартістю 180 000 
грн. та холодильну станцію 4НВ512/HSN 7471-75 V BITZER, конденсатор Gutner, 2007 
року випуску, країна виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн., що підтверджується 
постановою старшого державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 
09 серпня 2013 року. 

          Крім того, в матеріалах справи міститься акт державного виконавця, складений 12 
серпня 2013 року про те, що при примусовому виконанні ухвали Святошинського 
районного суду м. Києва №2/759/4760/13 від 15 липня 2013 року про накладення арешту 
на зазначене в даній ухвалі майно, за участю понятих ОСОБА_2 та ОСОБА_3,  в 
присутності начальника служби безпеки ЗАТ «АТЕК» ОСОБА_4 та виконавчого 
директора ЗАТ «АТЕК» ОСОБА_5, виконання ухвали суду в частині накладення арешту 
не виявилось можливим, оскільки доступу до частини приміщень державному виконавцю 
надано не було з причини їх зачинення виконуючим обов'язки, арбітражним керуючим 
Косякевичем С.О., в якого знаходяться ключі від замків вхідних дверей приміщень. Однак 
останнього на час проведення виконавчих дій по АДРЕСА_1 не було, згідно усних 
пояснень начальника служби охорони та виконавчого директора ЗАТ «АТЕК». 

          Відповідно до ст.11 Закону України "Про виконавче провадження", державний 
виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання 
рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, 
встановленому виконавчим документом, а також зобов'язаний вживати заходів 
примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти 
виконавчі дії. 

          Відповідно до ст.11 Закону України "Про виконавче провадження", державний 
виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право звертатися до суду з 
поданням про розшук боржника - фізичної особи або дитини чи про постановлення 
вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння 
боржника - фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та 
кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, стосовно якої складено 
виконавчий документ про її відібрання. 

          Згідно ч.1 ст.376 ЦПК України питання про примусове проникнення до житла чи 
іншого володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно 
боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є 
виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших 
органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого 
володіння особи за поданням державного виконавця. 

          Таким чином, судом встановлено, що подання державного виконавця про примусове 
проникнення до усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1, для примусового виконання 
ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року є обґрунтованим 
та вмотивованим, а тому підлягає задоволенню. 



          Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.11 ЗУ "Про виконавче 
провадження",  ст.ст. 208-210, 376 ЦПК України, суд - 

У Х В А Л И В: 

          Подання старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби 
Святошинського районного управління юстиції у м. Києві про примусове проникнення - 
задовольнити. 

          Надати дозвіл ВДВС Святошинського районного управління юстиції у м. Києві на 
примусове проникнення до усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1, для накладення 
арешту на машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, модель 520, 
серійний номер 5080, 1994 року випуску, білього кольору, вартістю 180 000 грн. Та 
холодильну станцію 4НВ512/HSN 7471-75 V BITZER, конденсатор Gutner, 2007 року 
випуску, країна виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн., в порядку виконання ухвали 
Святошинського районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року, постановленої по 
цивільній справі №2/759/4760/13 за позовом ОСОБА_1 до Закритого акціонерного 
товариства «АТЕК»; третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Спортивний клую «ОЛІМП» про витребування майна із чужого незаконного володіння. 

          Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з 
дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її 
оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

          СУДДЯ: 


