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З А Я В А 
про відкриття виконавчого провадження та примусове виконання постанови суду 

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі 
№2а/0570/20657/2011 від 11 січня 2012 року, зобов'язано Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Екоенерджи Донецьк" (надалі за текстом - Боржник) надати мені відповідь на 
запит на інформацію від 01 серпня 2011 року. 

Постанова суду набрала законної сили 03 лютого 2012 року. 
Виконавчий лист № 2а/0570/20657/2011 виданий 23 квітня 2012 року. 
Строк пред'явлення його до виконання встановлено до 04 лютого 2013 року 
Згідно частини першої статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" № 606-ХІУ 

від 21 квітня 1999 року, з наступними змінами та доповненнями (надалі за текстом - Закон про 
виконавче провадження), примусове виконання рішень здійснюється Державною виюнавчою 
службою на підставі виконавчих документів. 

Згідно пункту першого частини другої статті 17 Закону України про виконавче 
провадження, виконавчі листи, що видаються судами, підлягають виконанню Державної 
виконавчої служби. 

Згідно пункту першого частини першої статті 19 Закону України про виконавче 
провадження, державний виконавець відкриває виконавче провадженіія на підставі виконавчого 
документу за заявою стягувача. 

Згідно частини другої статті 20 Закону про виконавче провадження, виконання ріщення, 
яке зобов'язує боржника вчинити певні дії, здійснюється державним виконавцем за місцем 
проведення таких дій. 

Оскільки Боржник може надати мені письмову відповідь у місці своєї державної 
реєстрації, виконавчі дії мають здійснюватись саме державним виконавцем Відділу Державної 
виконавчої служби Ворошиловського районного управління юстиції у місті Донецьку. 

Згідно частини першої статті 25 Закону про виконавче провадження, державний 
виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче 
провадження. 

Згідно частини другої статті 25 Закону про виїюнавче провадження, державний виконавець 
протягом трьох днів з дня надходження до нього виконавчого документу виносить постанову про 
відкриття виконавчого провадження. 

Також, державний виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження вказує 
про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту 
винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження 
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Стягувач: 

Боржник: 



За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про 
відкриття виюнавчого провадження може накласти арешт на майно та кошти боржника, про шо 
виноситься відповідна постанова. 

Згідно частини п'ятої статті 25 Закону України про виконавче провадження, копії 
постанови про відкриття виконавчого провадження надсилаються не пізніше наступного робочого 
дня стягувачу. 

Згідно частини першої статті 31 Закону про вишнавче провадження, постанова про 
відкриття виконавчого провадження надсилається стягувачу рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення. 

Згідно частини першої статті 75 Закону про вишнавче провадження, після відкриття 
виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, 
державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на наступний день після 
закінчення строку добровільного виконання рішення. 

Мій запит на інформацію від 01 серпня 2011 року вже майже рік знаходиться у Боржника, 
проте Боржник відмовляється надати на нього письмову відповідь. 

Тобто Боржник має всі необхідні документи для виконання постанови суду. 
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 17, 19, 20, 25, 31, 75 Закону про виконавче 

провадження, -

прошу Вас: 

1. Відкрити виконавче провадження за виконавчим листом № 2а/0570/20657/2011, виданим 
Донецьким окружним адміністративним судом 23 квітня 2012 року. 

2. Надати Боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Екоенерджи Донецьк" 
строк для добровільного виконання постанови суду від 11 січня 2012 року. 

3. Накласти арешт на все майно та всі банківські рахунки Боржника - Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Екоенерджи Донецьк". 

4. Направити мені копію постанови про відкриття виконавчого провадження 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

Додаток: оригінал виконавчого листа № 2а/0570/20657/2011 від 23.04.2012 р.; 
витяг з ЄДРПОУ про місце реєстрації Боржника. . . 

Стягувач О.О. Лапін 

25 квітня 2012 року 


