
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ІХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 квітня 2021 року № 42 

м. Шепетівка 

 

  

Про погодженння  Мирової  угоди 

по справі №688/1816/19 на стадії  

виконання рішення суду 

 

 

              В зв’язку із зверненням Майданця Віталія Івановича, відповідача у справі                        

№ 688/1816/19 за позовом Шепетівської міської ради до Майданця В.І. про стягнення 

коштів у розмірі 512556,96грн., які останній зберіг без достатньої правової підстави за 

рахунок Шепетівської міської ради, як власника земельної ділянки, що знаходиться за 

адресою: вулиця Лінника,76 в м. Шепетівка Хмельницької області, керуючись п. 23 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити  проект Мирової угоди по справі №688/1816/19 на стадії виконання рішення 

суду між Шепетівською міською радою та Майданцем Віталієм Івановичем. (Додається).  

2. Уповноважити міського голову Бузиля В.В. підписати Мирову угоду. 

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії                  

Олійник Г.В.). 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток  

до рішення  ІХ сесії міської ради   

VIІІ скликання 

27.04.2021 р. № 42 

  
 МИРОВА УГОДА 

по справі № 688/1816/19,  
на стадії виконання рішення суду 

м. Шепетівка                                              "___" _____________ 2021 р. 

Шепетівська міська рада в особі міського голови Бузиля Віталія Володимировича, 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - 

"Стягувач") та Майданець Віталій Іванович, реєстраційний номер платника податків 

2082704634 (надалі іменується “Боржник”), що є Сторонами виконавчого провадження № 

61876164, відкритого 21.04.2020 р. Головним державним виконавцем Шепетівського 

міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області Давидюк В.В. у справі про примусове 

виконання виконавчого листа по справі № 688/1816/19  виданого "30" березня 2020 р. 

Шепетівським міськрайонним судом, домовились про укладення Мирової угоди на стадії 

виконання та закінчення виконавчого провадження на зазначених умовах: 
 

1. Боржник визнає, що його заборгованість перед Стягувачем на момент укладення 

цієї Мирової угоди відповідає відомостям, які викладені в матеріалах виконавчого 

провадження, й становить 512 556 грн  96 коп (п’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят 

шість грн 96 коп) безпідставно збережених коштів. 

2. Боржник здійснить погашення заборгованості перед Стягувачем на загальну суму 

512 556,96 (п’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість грн 96 коп), щляхом 

здійснення Боржником щомісячного платежу в наступному порядку: 

2.1. Боржник гарантує, що частину заборгованості, яка дорівнює 100 000 грн 00 коп 

(сто тисяч грн 00 коп) буде погашено перед Стягувачем протягом п’яти днів з моменту 

затвердження Мирової угоди судом. 

2.2. Сплата коштів в розмірі 412 556 грн 00 коп (чотириста дванадцять тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість грн 96 коп) здійснюється Боржником згідно наступного графіка платежів: 

 

Черговість  

платежу 

Сума платежу Річна сума, що підлягає сплаті 

10.05.2021 р. 10 313,92  

10.06.2021 р.  10 313,92  

10.07.2021 р 10 313,92  

10.08.2021 10 313,92  

10.09.2021 р. 10 313,92  

10.10.2021 р. 10 313,92  

10.11.2021 р. 10 313,92  

10.12.2021 р. 10 313,95 82 511,39 
10.01.2022 р. 6875,95  

10.02.2022 р. 6875,95  

10.03.2022 р. 6875,95  

10.03.2022 р. 6875,95  

10.04.2022 р. 6875,95  

10.05.2022 р. 6875,95  

10.06.2022 р. 6875,95  

10.07.2022 р. 6875,95  

10.08.2022 р. 6875,95  

10.09.2022 р. 6875,95  



10.10.2022 р. 6875,95  

10.11.2022 р. 6875,95  

10.12.2022 р. 6875, 94 82511,39 
10.01.2023 р. 6875,95  

10.02.2023 р. 6875,95  

10.03.2023 р. 6875,95  

10.03.2023 р. 6875,95  

10.04.2023 р. 6875,95  

10.05.2023 р. 6875,95  

10.06.2023 р. 6875,95  

10.06.2023 р. 6875,95  

10.07.2023 р. 6875,95  

10.08.2023 р. 6875,95  

10.09.2023 р. 6875,95  

10.10.2023 р. 6875,95  

10.11.2023 р. 6875,95  

10.12.2023 р. 6875,94 82511,39 
10.01.2024 р. 6875,95  

10.02.2024 р. 6875,95  

10.03.2024 р. 6875,95  

10.04.2024 р. 6875,95  

10.05.2024 р. 6875,95  

10.06.2024 р. 6875,95  

10.07.2024 р. 6875,95  

10.08.2024 р. 6875,95  

10.09.2024 р. 6875,95  

10.10.2024 р. 6875,95  

10.11.2024 р. 6875,95  

10.12.2024 р. 6875,94 82511,39 
10.01.2025 р. 6875,95  

10.02.2025 р. 6875,95  

10.03.2025 р. 6875,95  

10.04.2025 р. 6875,95  

10.05.2025 р. 6875,95  

10.06.2025 р. 6875,95  

10.07.2025 р. 6875,95  

10.08.2025 р. 6875,95  

10.09.2025 р. 6875,95  

10.10.2025 р. 6875,95  

10.11.2025 р. 6875,95  

10.12.2025 р. 6875,95 82511,40  
 

3. Усі платежі за цією Угодою здійснюються Боржником в безготівковій формі на 

розрахунковий рахунок Стягувача за наступними реквізитами: Отримувач: ГУК у 

Хмел.обл/Шепетів. мтг/24062200, код отримувача: 37971775, Казначейство України 

(ЕАП), р/р UA 718999980914070611000022777. 

Призначення платежу: перерахування коштів згідно Мирової угоди. У випадку зміни 

банківських реквізитів, Стягувач зобов’язаний завчасно повідомити про це Боржника 

листом. 

4. Боржник має право збільшити щомісячний платіж та провести дострокове погашення 

заборгованості  перед Стягувачем. 



5. Сторони погоджуються із тим, що умови, викладені у цій Мировій угоді в повному 

обсязі задовільняють усі існуючі вимоги Стягувача та Боржника, відповідають їх 

волевиявлення і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають інтересам 

Сторін. 

6. Підписанням цієї Мирової угоди Сторони засвідчують той факт, що дійшли згоди 

щодо повного та остаточного врегулювання спору, що є предметом виконавчого 

провадження № 61876164, а також будь-яких інших вимог, похідних від предмету спору. 

Будь-яких зустрічних претензій щодо предмету спору та похідних від нього вимог з 

моменту набрання Ухвалою про затвердження цієї Мирової угоди законної сили не мають 

і не матимуть. 

7. Сторони підтверджують, що мають належне уявлення про сутність цієї Мирової 

угоди, не існує жодних обставин, які б могли вплинути на їх розуміння її мети і змісту, 

укладення Мирової угоди є взаємовигідними та не порушують будь-яких прав, свобод чи 

інтересів Сторін. 

8.  Стягувач гарантує, що після підписання цієї Мирової угоди він у межах прав, 

наданих йому, як учаснику виконавчого провадження, вживатиме заходів, спрямованих на 

закінчення виконавчого провадження. 

9.  Боржник і Стягувач домовились, що будь-які витрати, пов’язані з виконавчим 

провадженням, що виникатимуть чи можуть виникнути після судом умов цієї Мирової 

угоди, покладаються на Боржника. 

10. У разі невиконання Боржником прийнятих на себе зобов’язань Кредитор має право 

нарахувати неустойку у формі пені за несвоєчасно сплачені грошові кошти у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ. 

11.  Дана Мирова угода укладена в письмовій формі та підлягає затвердженню 

Шепетівським міськрайонним судом. Мирова угода набирає чинності протягом 15 

(п’ятнадцяти) днів з дня її затвердження Шепетівським міськрайонним судом та діє до 

повного її виконання, є обов’язковою для Сторін. 

12.  Дана Мирова угода підписана Сторонами у трьох автентичних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. 

13.  Наслідком затвердження цієї Мирової угоди має бути закінчення виконавчого 

провадження № 61876164 по виконавчому листу Шепетівського міськрайонного суду 

Хмельницької області від 30.03.2020 р. у справі № 688/1816/19 і недопустимість 

повторного звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той же предмет 

та тих же підстав, а також неприпустимість повторного звернення до державної 

виконавчої служби з приводу виконання тих же виконавчих листів. 

Підписи сторін 

СТЯГУВАЧ                                                                 БОРЖНИК 

Шепетівська міська рада                                             Майданець Віталій Іванович 

Хмельницької області                                                 30400, Хмельницька область, 

30400, Хмельницька область,                                     с. Савичі, вул. Партизанська, 20 

м. Шепетівка, вул. Островського, 4                           ін. код 2082704634 

код ЄДРПОУ 34175421 

Міський голова __________В.В. Бузиль                    ____________В.І. Майданець                           

 

 

Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 


