
Справа № 522/209/16-а

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

№ 18 2017р.

Одеський апеляційний адміністративний суд
(повне найменування суду, яким видано виконавчий лйст)

Одеський апеляційний адміністративний суд
(повне найменування суду, яким ухвалено рішення)

08 лютого 2017 р. розглянувши адміністративну справу за апеляційною скаргою 
управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси на постанову 
Приморського районного суду м.Одеси від 03.10.2016р. за адміністративним
позовом Романовського Віктора Станіславовича до управління Пенсійного фонду 
України в Приморському районі м. Одеси про зобов'язання вчинити певні дії,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі 
м.Одеси здійснити Романовському В.С. перерахунок пенсії та виплату з 
18.07.2013р. враховуючи слідуючи документи :

1) За 1996 рік:
- Довідку- форма №3 про нарахування заробітної плати з 01-07.1996р. на сумму 

1463.42 грн. без розбивки по місяцях (документ №11 розписки-повідомлення від 
15.05.2013)

- «Окончательньїй расчет подоходного налога за 1996 год» Державної 
податкової адміністрації у Приморському районі м.Одеси на сумму 3657.42 грн. без 
розбивки по місяцях (лист 56 пенсійної справи);

- Висновок Державної податкової адміністрації у Приморському районі м.Одеси 
від 12.03.1997р.;

- Заяву Романовського В.С. від 11.03.997р. про повернення йому переплати 
подохідного податку за 1996р.;

- Трудову угоду на виконання робіт з 15.07.1996р. по 31.12.1996р. з оплатою 
12800000 крб. в місяць ;

- Акт виконаних робіт до нього (документ №21 розписки-повідомлення);
- Трудову угоду на виконання робіт з 1.09.1996р. по 31.09.1996р. з оплатою 360 

грн. в місяць;
- Акт виконаних робіт до нього (документ №22 розписки-повідомлення);
2) За 1997 рік:
- Трудову угоду на виконання робіт з 15.12.1996 по 01.07.1997 з оплатою 250 

грн. в місяць ;
- Акт виконаних робіт до нього ;
- Трудову угоду на виконання робіт з 1.07.1997 по 31.12.1997 з оплатою 250 грн. 

в місяць ;
- Акт виконаних робіт до нього;
- Трудову угоду на виконання робіт з 1.08.1997 по 1.09.1997 з оплатою 250 грн. в 

місяць;
- Акт виконаних робіт до нього (документ №23 розписки-повідомлення);
- Довідка Одеського судноремонтного заводу №2 про працю за трудовою 

угодою та його заробітну плату з 8.1997-7.1998р.р. від 4.08.1998р. ;
За 1998 рік:
Трудову угоду на виконання робіт с 01.01.1998 по 30.06.1998р. с оплатою 250
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грн. в місяць;
Акт виконаних робіт до нього (документ №25 розписки-повідомлення);
Трудова угода на виконання робіт з 1.07.1998 по 31.12.1998р. з оплатою 300 грн. 

в місяць;
Акти виконання робіт до нього (документи №26, 27, 28 розписки-повідомлення); 
Трудову угоду на виконання робіт з 24.09.1998 по 9.10.1998р. з оплатою 500

грн.;
Акти виконання робіт до нього (документи №28, 29, 30 розписки- 

повідомлення);
Довідка від 4.08.1998р. Одеського судноремонтного заводу №2 про заробітну 

плату Романовського В.С. за період з 08.1997-07.1998р.;
Довідка від 3.12.1998р. Одеського судноремонтного заводу №2 про заробітну 

плату Романовського В.С. за період з 1.1998-11.1998р.;
Довідка від 07.03.1999р. Одеського судноремонтного заводу №2 про заробітну 

плату Романовського В.С. за період з 3.1998-2.1999р.;
За 1999 рік:
Трудову угоду на виконання робіт з 1.01.1999 по 30.06.1999р. з оплатою 300 

грн. в місяць;
Акти виконаних робіт до нього (документ №25 розписки-повідомлення);
Довідка від 7.03.1999р. Одеського судноремонтного заводу №2 про заробітну 

плату Романовського В.С. за період з 3.1998-2.1999р.;
Стягнути з Управління Пенсійного фонду України в Приморському 

районі м.Одеси (65009, м.Одеса, пров.Світлий, 8, код ЄДРПОУ 26302649) на користь 
держави судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 551 (п'ятсот п'ятдесят одна) 
грн. 20 коп..

Судове рішення набрало законної сили "01" лютого 2017 р..
Судом встановлений строк для подачі звіту про виконання судового рішення "01" 
лютого 2018 р..

управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси , пров. 
Світлий, 8,м. Одеса,65009, код ЄДРПОУ 26302649

Романовський Віктор Станіславович,65009, м.Одеса, вул.Піонерська, 10, кв. 25, ІНН 
1945701392

Згідно із ст. 255 КАС України постанова або ухвала суду, яка набрала законної 
сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а 
також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових та службових 
осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Суб'єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове рішення 
(боржник), подав звіт про виконання судового рішення "01" лютого 2018 р..

* 3 4 7 * ї;Д 4 А 6 с;4*1  *-)*


