
__ ______ 2019 р. 

Шевченківський   районний суд м. Києва 

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А 

 

Заявник (скаржник): 

_______________________________ 

Адреса для листування: ________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________ 

                            електронна пошта : __________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ________________ 

 

 

Представник скаржника: 

 

адвокат _______________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________ 

      

Адреса для листування: ___________________ 

      

Свідоцтво про права на зайняття адвокатською  

                                                        діяльністю Київської обласної кваліфікаційно- 

                                                        дисциплінарної комісії адвокатури № -__________ 

                                                          від ___ ___ 200_ року     

                                                        офіційна електронна адреса: 

 _________________ 

     Електронна пошта: ________________ 

     Тел. ________________ 

 

Суб’єкт оскарження 

Шевченківський  районний відділ державної виконавчої служби міста Київ 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві 

 

01032, м. Київ, вул.. Саксаганського, 110 

Код ЄДРПОУ 34967593 

Електронна пошта:- vdvs.shev@gmail.com 

Офіційна електронна адреса: - невідома 

Тел,: (044) 234-85-08 
 

Скарга  

на бездіяльність начальника відділу державної виконавчої служби Шевченківського 

районного управління юстиції у м. Києві 



 

Під час оформлення купівлі продажу квартири, __________________ (далі -  

заявник) дізнався у приватного нотаріуса про те, що на все його майно включаючи 

накладений арешт.  

Через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності 

на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна заявника було з’ясовано, що 

постановою б/н від 09.12.2003 року Відділом Державної виконавчої служби 

Шевченківського району м. Києві накладено арешт на все майно заявника.  

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 

підставою для здійснення арешту на все майно є постанова, б/н, 09.12.2002, Відділу 

деpжавної виконавчої служби у Шевченківському p-ні, реєстраційний номер обтяження 

1446858, зареєстровано 08.11.2004 10:32:00 за № ______________ реєстратором: Перша 

київська державна нотаріальна контора, 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 11, 234-65-63, 234-

99-96, 235-30-35 (копія довідки із з Державного реєстру – додається). 

Заявник звернувся до Першої київської державної нотаріальної контори з запитом 

щодо надання документу на підставі якого був накладений арешт. У відповідь на запит 

Перша київська державна нотаріальна контора надала заявнику копію постанови про 

арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.12.2002р. 

винесеною державним виконавцем __________________ відділу державної виконавчої 

служби Шевченківського районного управління юстиції (копія постанови додається). 

Адвокат заявника ______________ __ ______ 201_р.. письмово звернувся до ВДВС 

Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві із заявою, в якій просив 

скасувати постанову відділу державної виконавчої служби Шевченківського району м. 

Києві - б/н від 09.12.2002 року та винести постанову про зняття арешту, що був 

накладений на все майно, що належить заявнику. До вказаної зави адвокатом було додана 

копія постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження 

від 09.12.2002 р. Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління 

юстиції. 

Листом ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 

24.11.2017р. було відмовлено заявнику у знятті арешту з майна, посилаючись на те, що 

перевіркою відомостей Автоматизованої системи виконавчих проваджень (далі – АСВП), 

встановлено, що станом на 24.11.207р. в ВДВС відсутні відкриті виконавчі провадження, 

боржником за якими є заявник та також у спеціальному розділ АСВП відсутні відомості 

щодо перебування виконавчих проваджень відносно заявника у минулі періоди, оскільки 

повне внесення відомостей до Єдиного реєстру виконавчих проваджень почалось 

здійснюватися у 2007 році. Також у відповіді ДВС було зазначено, що оскільки журнали 

реєстрації виконавчих проваджень, переданих державним виконавцям, та завершені до 

2013р. виконавчі провадження знищені за закінченням строку зберігання та встановити 

підстави накладення арешту на майно постановою про арешт майна боржника та 

оголошення заборони на його відчуження від 09.12.2002 р. та надати інформацію стосовно 

винесення постанови про звільнення майна із під арешту у спосіб, визначений Законом 

України «Про виконавче провадження» не виявляється можливим (Копія відповіді ВДВС 

Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві – додається). Даний лист 

(відповідь на адвокатський запит) отримано Адвокатом __ _____ 201_ р., тому строк на 

для подання Скарги не пропущений.  

 

Заявник не може  погодитися з тим, що неможливо встановити, чи накладався 

арешт на майно, так як відповідно до відомостей інформаційної довідки з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для здійснення 

арешту на все майно є постанова Відділу деpжавної виконавчої служби у 



Шевченківському районі м. Києва, б/н від 09.12.2002р. та копія якої надсилалася до 

ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, що означає 

можливість встановлення факту накладення ВДВС Шевченківського районного 

управління юстиції у м. Києві арешту на все майно заявника.  

 
 


