
 

«_____»  ________ 201_р. 

 

Начальнику  

Амур-Нижньодніпровського відділу  

державної виконавчої служби  

Дніпропетровського міського  

управління юстиції  

__________________________ 

49051, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 42 

Тел. (056)371-94-65 

 

Стягувач: ПАТ "Банк ____________" 

Адреса: _________________ 

 

Боржник: ___________________ 

Адреса: ______________ 

Тел. ______________ 

 

Представник боржника: ___________________ 

Адреса: ______________ 

Тел. ______________ 

 

 

Виконавче провадження № ______ 

 

 

ЗАЯВА 

про надання на зберігання боржникові транспортного засобу 

 

На виконанні у Амур-Нижньодніпровському відділі державної виконавчої служби 

Дніпропетровського міського управління юстиції у Дніпропетровській області знаходиться 

виконавче провадження про стягнення з боржника: ___________ на користь ПАТ «Банк____» 

боргу у сумі 1________грн. (ВП № _________). 

“____” _____ 2018р. в рамках цього виконавчого провадження державним виконавцем 

__________ було винесено постанову про розшук майна боржника, в якій було вказано, що за 

боржником зареєстровано право власності на транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, 

універсал-В, 2007 року випуску, державний номер _____________. Також було зазначено, що 

місце перебування автотранспортного засобу державному виконавцю невідоме. Відповідно 

до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження», транспортний засіб HYUNDAI 

TUCSON, універсал-В, 2007 року випуску, державний номер ____________ було оголошено 

в розшук.  

“____” _____ 2018р. автомобіль було вилучено ст. лейтенантом поліції, інспектором 

РДПС ГУНП в Чернігівській області _____________ та поміщено на стоянку за адресою: 

Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Київська, 2, про що складено Акт огляду 

та тимчасового затримання транспортного засобу в порядку.  

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статей 

14, 18, 36, 66, 67 та 71 Закону України «Про виконавче провадження», підпункту 18 пункту 4 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, пункту 1 Положення про 

Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 

липня 2014 року № 228, а також з метою забезпечення залучення державними, приватними 

виконавцями працівників органів Національної поліції України до забезпечення публічної 

безпеки і порядку під час проведення примусового виконання судових рішень і рішень інших  
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