
Київський апеляційний суд 

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 2а 

Через Деснянський районний суд міста 

Києва 

02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в 

 

Відповідач (апелянт):  

Особа_1 

РНОКПП: ____________. 

Адреса:_______________. 

Тел.:_________________. 

Ел.адреса:______________. 

Представник відповідача (апелянта): 

Адвокат Янчук Анатолій Анатолійович 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15, оф.1 

Тел.: 063 202 10 68 

Позивач (заявник): 

Публічне акціонерне товариство 

«МТБ БАНК» 

(раніше мав назву Публічне акціонерне 

товариство «Морський транспортний 

банк», Публічне акціонерне товариство 

«Марфін Банк». Матеріали справи містять 

докази того, що це позивач - кредитор) 

ЄДРПОУ: 21650966 

Адреса зазначена у реєстрі юридичних 

осіб:  

68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т. 

Миру, буд. 28 

Адреса для листування яку зазначає банк у 

своїх заявах: 

03150, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 15, 

корп. 1, літ. «А». 

Справа: № 2603/13854/12 

Суддя 1 інст.: Зотько Т.А. 

Судовий збір: 420 грн 40 коп 

 

Апеляційна скарга 



на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 05.06.2019 року у 

справі № 2603/13854/12 

 

05.06.2019 року Деснянський районний суд міста Києва задовольнив 

заяву ПАТ «МТБ Банк» про видачу дубліката виконавчого листа та 

поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання. 

Задовольняючи заяву суд у своєму рішенні зазначив: 

«14.02.2019 року на адресу Деснянського районного суду м.Києва 

надійшла заява від ПАТ «МТБ Банк» про видачу дубліката виконавчого 

листа та поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до 

виконання. Дана заява була мотивована тим, що року Деснянським районним 

судом м.Києва було видано виконавчий документ №2-524/13 на примусове 

виконання судового рішення, ухваленого у справі за позовною заявою ПАТ 

«Марфін Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним 

договором. 

В своїй заяві посилається на втрату виконавчого листа при пересилці 

поштою з ВДВС Деснянського районного управління юстиції в м. Києві до 

ПАТ «Марфін Банк». 

Сторони в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду 

справи повідомлялись належним чином. 

Від представника заявника ПАТ «МТБ Банк» надійшло клопотання про 

розгляд справи у відсутності представника. 

Згідно положень ч.3 ст.433 ЦПК України неявка учасників справи не 

перешкоджає розгляду такої заяви, а відтак суд вважав за можливе проводити 

розгляд поданої стягувачем заяви про видачу дублікату виконавчого листа та 

поновлення строку на його пред`явлення до виконання, у відсутності 

нез`явившихся учасників справи. 

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що подана 

ПАТ «МТБ Банк» заява про видачу дублікату виконавчого листа та 

поновлення строку для його пред`явлення підлягає задоволенню судом, 

виходячи з наступного. 

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 25.03.2013 було 

частково задоволено позовні вимоги ПАТ «Марфін Банк» до ОСОБА_1 про 

стягнення заборгованості за кредитним договором № 00553/RК від 

14.08.2008 р. у розмірі 2 997 761, 18 коп. 

30.05.2013 року представником Банку було подано заяву про видачу 

рішення та виконавчих листів по справі. 

31.07.2013 рішення та виконавчі листи були направлені представнику 

ПАТ «Марфін Банк» - Шеламову І.С. 

Згідно заяви було повідомлено суд про зміну найменування позивача з 

Публічного Акціонерного Товариства «Марфін Банк» на нове - Публічне 

Акціонерне Товариство «МТБ Банк», який є правонаступником по всіх 

правах та зобов`язаннях ПАТ «Марфін Банк» 
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З метою виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва 

від»25.03.2013 у справі №2-524/13, 10.04.2018 ПАТ «МТБ БАНК» пред`явив 

Виконавчий лист №2-524/13 від 05.06.2013 до примусового виконання до 

Синельниківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. 

ПАТ «МТБ БАНК» тривалий час не володів інформацією про стан 

виконавчого провадження, тому звернувся до виконавої служби з метою 

ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження щодо примусового 

виконання Виконавчого листа (а.с.149) 

Постановою Синельниківського міськрайонного відділу державної 

служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 

області відкрито виконавче провадження за №56579068. щодо примусового 

виконання виконавчого листа (а.с. 150) 

Постановою Синельниківського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області було повернуто Виконавчий лист стягувану - ПАТ 

«МТБ БАНК» та роз`яснено, що виконавчий документ може бути повторно 

пред`явлений для виконання в строк до 18.06.2021 (а.с. 151) 

Проте, як вказує представник, що ПАТ «МТБ БАНК» не отримував 

засобами поштового зв`язку ні постанови про повернення виконавчого 

документу, а ні оригіналу виконавчого листа. 

Після ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, ПАТ 

«МТБ Банк» звернувся до Синельниківського міськрайонного відділу 

державної виконавчо Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області із вихідним номером №352/04 від 20.08.2018 з 

метою отримання роз`яснень про місце знаходження оригіналу Виконавчого 

листа (а.с. 153) 

Синельниківський міськрайонний відділ державної виконавчо 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 

надав відповідь №20073 на Заяву ПАТ «МТБ БАНК» №352/04 від 20.08.2018, 

якою повідомив, що дійсно на виконанні відділу перебував Виконавчий лист 

та 18.06.2018, керуючись п.5 частини першої статті 37 Закону України «Про 

виконавче провадження» була винесена Постанова про повернення 

виконавчого листа стягувану разом з виконавчим документом за вих. №9097 

дня була направлена стягувану. Окрім того, було повідомлено, що до відділу 

ДВС не надходило підтвердження, а саме повідомлення про отримання 

стягувачем листа, що дає підставу що виконавчий документ був втрачений 

під час пересилки. 

ПАТ «МТБ Банк» звернувся до Синельниківського міськрайонного 

відділу державної виконавчо Головного територіального управління юстиції 

у Дніпропетровській області із вихідним номером № 164/04 від 22.03.2019, з 

метою отримання додаткових матеріалів про втрату виконавчого листа. 

Синельниківський міськрайонний відділ державної виконавчо 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 

надав відповідь №4645 на Заяву ПАТ «МТБ БАНК» №164/04 від 22.03.2019, 
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якою повідомив, що дійсно на виконанні відділу перебував Виконавчий лист, 

однак 18.06.2018 державним виконавцем відділу, в порядку п. 5 ч. 1 ст. 37 ЗУ 

«Про виконавче провадження» постанови про повернення та оригіналу 

виконавчого листа № 2-524/13 від 05.06.2013 про стягнення коштів з 

ОСОБА_1 , стягувачу. 

Станом на сьогоднішній день оригінал вищевказаного виконавчого 

листа не повертався, що дає підставу вважати про втрату виконавчого 

документу під час листування. 

Згідно п. 17.2 розділу XIII Перехідних положень ЦПК 

України оформлення і видача судових рішень, якими вносяться зміни до 

виконавчих документів (у тому числі про виправлення помилки у 

виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не 

підлягає виконанню; стягнення на користь боржника безпідставно 

одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення 

пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання; 

відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і 

порядку виконання; зупинення виконання судового рішення; заміну сторони 

виконавчого провадження), здійснюється в паперовій формі судом, який 

розглядав справу як суд першої інстанції, за правилами, що діють після 

набрання чинності цією редакцією Кодексу. 

Згідно п. 17.4 розділу XIII Перехідних положень ЦПК України у разі 

втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої 

інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, 

може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, 

приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, 

встановленого для пред`явлення виконавчого документа до 

виконання.        Про видачу дубліката виконавчого документа 

постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. 

Відповідно до ст. 433 ЦПК України у разі пропуску строку для 

пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом 

поважними, пропущений строк може бути поновлено. Заява про поновлення 

пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа, виданого 

судом, подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

З огляду на викладене, суддя вважає що наявні обставини є 

огрунтованими для звернення до суду із заявою про отримання дублікату 

виконавчого листа та поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа 

до виконання, а тому підлягає задоволенню судом.» 

 

Обставини справи виходячи з матеріалів судової справи та ті, що 

відомі Особа_1 (апелянт). 

 

14.08.2008 року між Відкритим акціонерним товариством     " Морський 

транспортний Банк "правонаступником якого на час розгляду справи є 
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Публічне акціонерне товариство " Марфін Банк "  та Особа_1 був укладений 

Кредитний договір № 00553/RK. 

28.04.2009 року Особа_1 знімається з реєстрації місця проживання. 

08.05.2009 року Особа_1 реєструє нове місце проживання за адресом: м. 

Київ, ______________________________-. 

17.01.2020 року маючи намір придбати квитки для відпочинку за 

територією України Особа_1 проявив звичайну обачність та перевірив реєстр 

виконавчих проваджень. 

Після ознайомлення з реєстром виконавчих проваджень йому стало 

відомо, що 11.06.2018 року стосовно нього було відкрито виконавче 

провадження № __________. 

23.01.2020 року мною представником було здійснено ознайомлення з 

матеріалами виконавчого провадження № ______. 

При ознайомлені з матеріалами виконавчого провадження № 

_______було встановлено: підставою для відкриття є заява стягувача від 

24.05.2018 року; виконавчий лист, який було видано Деснянським районним 

судом міста Києва. Після аналізу матеріалів виконавчого провадження № 

________ мною за допомогою реєстру судових рішень було встановлено, що 

стосовно Особа_1 наявне не заочне судове рішення (хоч виходячи з 

матеріалів рішення повинно бути заочним) про стягнення заборгованості 

ухвалене Деснянським районним судом міста Києва по справі № 

2603/13854/12. 

Цього дня у телефонному режимі я звернувся з проханням до мого 

колеги адвоката Третяка Т.О. щоб він звернувся до Деснянського районного 

суду міста Києва з заявою про ознайомлення з матеріалами судової справи №  

2603/13854/12. 

За таких обставин Особа_1 дізнався про наявне виконавче провадження 

у якому він є боржником, та судове рішення про стягнення з нього боргу. 

Матеріали справи не містять інформації, що Особа_1 при розгляді 

судової справи отримувалися конверти, які направлялися судом. 

27.01.2020 року адвокат Третяк Т.О. ознайомився з матеріалами судової 

справи № 2603/13854/12. 

З матеріалів справи вбачається, що 25.03.2013 року Деснянським 

районним судом було ухвалено рішення по справі № 2603/13854/12. 

21.05.2013 року представник позивача звернувся з заявою про видачу 

рішення суду та виконавчих листів. Дана заява була зареєстрована судом 

30.05.2013 року. 



У копії виконавчого листа наданого банком зазначено, що цей 

виконавчий документ може бути пред’явлено до примусового виконання у 

строк до 06.04.2014 року. Тобто надано один рік для пред’явлення. 

Згідно п.2 ч.1 ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження» (закон у 

редакції на момент видачі виконавчого листа) виконавчі документи 

можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки інші виконавчі 

документи - протягом  року,  якщо  інше  не передбачено законом. 

У червні 2017 року банк звертається до суду про видачу дубліката 

виконавчого листа та просить суд поновити строк пред’явлення виконавчого 

листа. Свою заяву у 2017 році банк мотивував тим, що лист було 

втрачено при пересилці з Деснянського районного відділу державної 

виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві до банку. 

З доказів того, що банк направляв у Деснянський відділ ДВС ГТУЮ у м. 

Києві виконавчий лист та заяву про примусове виконання - банк надає лише 

свої внутрішні довідки сформовані у червні 2017 року. Доказів того, що 

Деснянський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві отримав 

заяву стягувача та виконавчий лист банк не надає, в тому числі і не 

надає доказів про відкрите виконавче провадження у 2014-2017 роках . 

Результатом розгляду заяви була відмова банку. 

У травні 2018 року банк підготував заяву до Синельниківського 

міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області. Копію 

заяви направлену до Синельниківського ДВСа Дніпропетровської 

області разом з копіями додатків сам банк долучає до матеріалів судової 

справи. 

Як вбачається з копії вищезазначеної заяви, банк умисно обирає невірну 

Державну виконавчу службу та умисно зазначає невірну адресу по якій «наче 

проживає боржник». Доказом цього є матеріали судової справи, матеріали 

виконавчого провадження №2603/13854/12, копія паспорта позивача. 

Додатком даної заяви банк зазначає виконавчий лист 2-524/13 

2603/13854/12 виданий Деснянським районним судом м. Києва (який наче 

був втрачений у 2017 році). 

З Копії виконавчого листа (копія яка була долучена банком у 2019 році 

до заяви про видачу дубліката) вбачається, що цей виконавчий лист може 

бути пред’явлено до 06.04.2014 року. 

11.06.2018 року виконавець розглядає заяву банку про примусове 

виконання та відкриває виконавче провадження. Це відкриття провадження 

відбулося коли строк на пред’явлення виконавчого листа пропущено 



(пропущено трішки більше чотирьох років), та окрім цього виконавець 

проігнорував, що обрано невірний орган ДВС.  

У лютому 2019 року банк повторно звертається до суду з заявою про 

видачу дубліката виконавчого листа та поновлення строку для 

пред’явлення виконавчого листа до виконання. 

Коротке обґрунтування зазначене у заяві банка: 

05.06.2013 року Деснянський районний суд міста Києва ухвалив судове 

рішення про стягнення заборгованості, та у цьому році направив виконавчий 

лист. 

У 2018 році банк звертається до Синельниківського ДВС 

Дніпропетровської області. 

11.06.2018 року відкрито виконавче провадження. 

18.06.2018 року (через 7 днів після відкриття) виконавець виносить 

постанову про повернення виконавчого документа. 

У зв’язку з тим, що лист не дійшов поштовим зв’язком до банку, а тому 

слід вважати його таким, що втрачений. 

 

Вважаю, що ухвала суду підлягає скасуванню, а заява банку є 

такою, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного. 

 

Згідно ст. 433 ЦПК України у разі пропуску строку для пред’явлення 

виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, 

пропущений строк може бути поновлено. 

Відповідно до п. 17.4 ч.1 13 ЦПК України у разі втрати виконавчого 

документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно 

від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його 

дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець 

звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для 

пред’явлення виконавчого документа до виконання. 

23 січня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої 

судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 523/3338/18 

зазначив: 

«Якщо строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання 

сплив і суд його не поновив, то за результатами розгляду заяви про видачу 

дубліката втраченого виконавчого документа суд відмовляє у задоволенні 

цієї заяви. 

Такого ж висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові 

від 21 серпня 2019 року у справі № 2-836/11 (провадження № 14-308цс19).» 

 

Аналізуючи норми законодавства можливо зробити висновок, що 

дублікат виконавчого листа може бути виданий за наявності таких обставин: 



 строк на пред’явлення виконавчого документа не є таким, що минув 

або строк що минув був поновлений судом; 

 оригінал виконавчого документа було втрачено. 

 

1. Суд частково помилково у своєму рішенні зазначив те чим банк 

мотивував свою заяву про видачу дубліката виконавчого листа та 

поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання 

від 14.02.2019 року  

У своїй заяві про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення 

строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання від 14.02.2019 

року банк не посилався на втрату виконавчого листа при пересилці поштою з 

ВДВС Деснянського районного управління юстиції в м. Києві до ПАТ 

«Марфін Банк». 

 

2. Банк свідомо пропустив майже чотири роки для пред’явлення 

виконавчого листа до виконання. Отже строк був таким, що сплив ще до 

подачі заяви до Синельниківського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області. 

05.06.2013 року Деснянським районним судом міста Києва було видано 

банку виконавчий лист. 
(інформація відображена у заяві банка, що подавалася суду у червні 2017 року) 

Видаючи виконавчий лист Деснянський районний суд міста Києва у 

виконавчому документі зазначив, що його потрібно пред’явити до 

примусового виконання у строк до 06.04.2014 року. 
(копія виконавчого листа долучена банком до його заяви від 14.02.2019 року про 

видачу дубліката та поновлення строків) 

Банк пред’явив виконавчий лист до примусового виконання лише у 

2018 році. Доказів переривання цього строку банком надано не було. Отже 

строк на пред’явлення виконавчого документа на момент його пред’явлення 

був таким, що минув. Матеріали справи не містять доказів того, що є ухвала 

суду якою банку було поновлено строк. 
(інформація зазначена самим банком у його заяві від 14.02.2019 року про видачу 

дубліката та поновлення строків) 

Згідно пункту 1 частини 2 статті 17 ЗУ «Про виконавче провадження» 

(редакція закону на момент видачі виконавчого листа) відповідно  до цього 

Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі 

виконавчі документи: виконавчі   листи,   що   видаються   судами,   і   

накази господарських судів,  у тому числі на підставі рішень третейського 

суду та рішень Міжнародного  комерційного  арбітражного  суду  при 

Торгово-промисловій  палаті  і  Морської  арбітражної  комісії при Торгово-

промисловій палаті. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 ЗУ «Про виконавче провадження» 

виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки: 



інші виконавчі документи - протягом  року,  якщо  інше  не передбачено 

законом (редакція закону на момент видачі виконавчого листа). 

Строки пред'явлення  виконавчого  документа  до  виконання 

перериваються пред'явленням виконавчого документа до виконання. Після   

переривання   строку   пред'явлення    виконавчого документа до виконання 

перебіг строку поновлюється.  Час, що минув до переривання строку, до 

нового строку не зараховується. (ст. 23 ЗУ «Про виконавче провадження» у 

редакції закону з 2013 року по 05.01.2017 року.). 

Стягувач,  який пропустив строк  пред'явлення  виконавчого документа  

до  виконання,  має  право  звернутися  із  заявою  про поновлення строку 

пред'явлення  до  суду,  який  видав  виконавчий документ,  або  до  суду  за 

місцем виконання (частина 2 статті 24 ЗУ «Про виконавче провадення» у 

редакції закону з 2013 року по 05.01.2017 року). 

Отже аналізуючи положення законодавства можливо побачити, що 

строк, який закінчився може бути поновлений тільки судом. Станом на 

теперішній час у цій частині законодавець нічого не змінив. 

 

3. Відсутність у банку поважних причин щоб поновлювати йому 

строк на пред’явлення виконавчого документа до виконання. 

Як зазначено у копії виконавчого документа його можливо було 

пред’явити до виконання у строк до 06.04.2014 року.  

У випадку пропуску цього строку стягувач повинен був звернутися до 

суду для поновлення цього строку. У даному випадку банку потрібно було 

поновлювати строк у період з квітня 2014 року по червень 2018 року (дата 

помилкового відкриття виконавчого провадження). З цього випливає, що 

пропущено більше 48 місяців (чотири роки) на пред’явлення виконавчого 

документа. 

Гадаю у банка відсутні поважні причини пропуску цього строку 

виходячи з того, що він свідомо не пред’являв виконавчий лист до 

виконання, банк не наводить жодної об’єктивної, поважної причини, яка 

йому заважала пред’явити виконавчий лист у строк визначений 

законодавством, тобто у період до 06.04.2014 року – остання дата 

пред’явлення виконавчого документа, та у строк до травня 2018 року (дата 

коли була направлена заява у виконавчу службу). Навпаки банк 

намагається ввести суд в оману стосовно істотних обставин справи. 

25 березня Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 

палати Касаційного цивільного суду у справі № 1312/1579/12: 

«Вирішуючи питання обґрунтованості видачі дубліката виконавчого 

документа, суд фактично має з'ясувати, чи звернувся стягувач або державний 

виконавець із відповідною заявою до закінчення строку, встановленого для 

пред'явлення виконавчого документа до виконання. 

Відповідно до частини першої статті 433 ЦПК України стягувачам, які 

пропустили строк для пред'явлення виконавчого документу до виконання з 

причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути 

поновлено. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10480/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10480


Підставою для поновлення строку для пред'явлення виконавчого 

документа документу є факт пропуску стягувачем такого строку з поважних 

причин. 

Аналіз змісту даних норм дає підстави для висновку, що поважними 

є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними 

труднощами для стягувача отримати та подати у встановлений 

законом строк виконавчий лист до примусового виконання. 

Крім того, поважність причин пропущеного строку для пред'явлення 

виконавчого документу до виконання пов'язана не тільки з часом 

безпосередньої обізнаності особи про певні обставини (факти порушення її 

прав), а й з об'єктивною можливістю цієї особи знати про ці обставини. 

Можливість знати про порушення своїх прав випливає із загальних засад 

захисту цивільних прав та інтересів, за якими особа, маючи право на захист, 

здійснює його на власний розсуд у передбачений законом спосіб, що створює 

в неї цю можливість знайти про посягання на права. Обов'язок доведення 

часу, з якого особі стало відомо про порушення її права, покладається на 

заявника.» 

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що у 

процесі прийняття рішень стосовно поновлення строків звернення до суду 

або оскарження судового рішення, Європейський суд з прав людини 

виходить із наступного: 1) поновлення пропущеного строку звернення до 

суду або оскарження судового рішення є порушенням принципу правової 

визначеності, відтак, у кожному випадку таке поновлення має бути достатньо 

виправданим та обґрунтованим; 2) поновленню підлягає лише той строк, 

який пропущений з поважних, об`єктивних, непереборних, не залежних від 

волі та поведінки особи обставин; 3) оцінка поважності причин пропуску 

строку має здійснюватися індивідуально у кожній справі; 4) будь-які поважні 

причини пропуску строку не можуть розцінюватися як абсолютна підстава 

для поновлення строку; 5) необхідно враховувати тривалість пропуску 

строку, а також можливі наслідки його відновлення для інших осіб. 

Водночас, навіть наявність об`єктивних та непереборних обставин, 

що обумовлюють поважність причин пропуску строку звернення до 

суду, не може розцінюватися як абсолютна підстава для поновлення 

пропущеного строку (справа «Олександр Шевченко проти України», п. 

27), оскільки у випадку, якщо минув значний проміжок часу з моменту 

закінчення пропущеного строку, відновлення попереднього становища 

учасників справи буде значно ускладнено та може призвести до порушення 

прав та інтересів інших осіб. 

 

4. Вважаю дії банку є такими, що ввели суд в оману стосовно 

обставин справи, що мають істотне значення. 

У 2017 році звертаючись до суду з заявою про видачу дублікату та 

поновлення строків на пред’явлення виконавчого листа до виконання банком 

було зазначено: 

1) отримали виконавчий лист; 



2) звернулися у 2014 році в Деснянський ДВС з заявою про примусове 

виконання; 

3) виконавчий лист було втрачено коли Деснянський ДВС міста Києва 

повертав виконавчий лист банку у 2014 році. 

Доказом цього банк надав свої внутрішні документи датовані 2017 

роком, жодного письмового документу з органу виконавчої служби банк на 

підтвердження одної з обставин не надав. В тому числі матеріали справи не 

мають доказів того, що банк направив (чек з пошти та інші типові докази), а 

Деснянський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві отримав та 

зареєстрував заяву банка. 

Якщо припустити, що банк знайшов втрачений виконавчий документ 

та відсутність у дублікаті відпала, то у такому випадку на цьому 

виконавчому листі повинна бути відмітка виконавця, яка засвідчить не 

тільки факт повернення виконавчого листа з виконавчої служби 

(Деснянського ДВСа), але і також засвідчить факт переривання строку до  

пред’явлення. 

У 2019 році звертаючись до суду з заявою про видачу дублікату та 

поновлення строків на виконання банк зазначив зовсім інші обставини, які 

категорично відрізняються від зазначених у 2017 році: 

1) отримали виконавчий лист у 2013 році; 

2) звернулися у 2018 році в Синельниківський відділ ДВС ГТУЮ у 

Дніпропетровської області з заявою про примусове виконання; 

3) у звернені зазначили адресу за якою боржника ніколи не було; 

4) виконавчий лист було втрачено коли Синельниківський ДВС повертав 

виконавчий лист банку у 2018 році. 

До копії заяви про примусове виконання стягувач надав 

виконавчий лист, що був йому виданий судом у 2013 році. Доказом цього 

є копія заяви стягувача з додатками доданими до заяви стягувача про видачу 

дубліката виконавчого листа та поновлення строків. Прошу шановний суд 

звернути увагу, що копію цього виконавчого документа надав сам банк. 
Розглядаючи копію виконавчого листа надану банком,як таку, що 

відповідала виконавчому листу, який пред’являвся до виконання у 2018 році 

можливо побачити, що у ньому відсутня печатка та відмітка виконавця 

Деснянського відділу ДВС ГТУЮ у м. Києві, яка є основним атрибутом, 

що може засвідчити переривання строку для його пред’явлення. 

Згідно аб.аб. 2,3 п.22 Главі 3 Інструкції з організації примусового 

виконання рішень при закінченні виконавчого провадження, поверненні 

виконавчого документа стягувачу, виконавець залишає у матеріалах 

виконавчого провадження копію виконавчого документа, а на 

виконавчому документі ставить відповідну відмітку, у якій зазначаються 

підстава закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого 

документа з посиланням на відповідну норму Закону, залишок нестягненої 

суми, якщо за виконавчим документом проводилося стягнення, сума 



стягнутого виконавчого збору або сума стягнутої основної винагороди 

приватного виконавця. 

Відмітка на виконавчому документі засвідчується підписом 

виконавця та скріплюється печаткою. 

Виходячи з цього пункту можливо побачити, що банк не надав 

належних та допустимих доказів того, що строк пред’явлення виконавчого 

документа станом на середину 2018 року був таким, що не закінчився. 

Згідно положень законодавства такими доказами є: 

 відмітка на виконавчому листі зроблена виконавцем, що призведе до 

про переривання на пред’явлення виконавчого документа; 

 ухвала суду якою банку буде поновлено вже пропущений строк на 

пред’явлення до виконання. 

5. Банк умисно ввів виконавчу службу в оману стосовно місця 

перебування боржника. 

До 2018 року банк у всіх своїх заявах суду зазначав, що адресою 

реєстрації та місцем проживання Особа_1 (апелянт, боржник, 

позичальник) є місто Київ, вул. ____________. 

У 2018 році звертаючись до Синельниківського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції 

у Дніпропетровській області ПАТ «МТБ Банк» без будь-яких на те доказів 

у своїй заяві вказує зовсім іншу адресу Особа_1, а саме у своїй заяві банк 

зазначає, що Особа_1 перебуває за адресом: Дніпропетровська обл., м. 

Синельникове, вул. Миру, 36/52. 

Звертаючись у 2019 році до суду банк знову у своїй заяві зазначає, що 

Особа_1 проживає за адресом: м. Київ, вул. _______________. 

 

6. Вважаю, що подача заяви при не зазначені дійсних обставин є 

зловживанням банком його процесуального права на подачу заяви про 

видачу дублікату виконавчого листа та поновлення строку. 

Кожний раз банк у своїх заявах зазначав різні обставини, що є 

протилежними одна одній та здійснював замовчування про дійсні обставини, 

які трапилися після ухвалення судового рішення про стягнення 

заборгованості. В тому числі умисне зазначення невірних адрес позичальника 

державній виконавчій службі є тому додатковим доказом недобросовісності 

ПАТ «МТБ Банк». 

Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані 

досягненню головної мети - ухваленню законного та обґрунтованого 

рішення, а також створенню для осіб, що беруть участь у справі, 

процесуальних умов для забезпечення захисту їх прав, а також прав та 



інтересів інших осіб. У разі ж коли сторона у справі вчиняє будь-яку 

процесуальну дію не з цією метою, а задля досягнення якихось сторонніх 

цілей (для введення суду в оману, затягування розгляду, створення перешкод 

опоненту) вона виходить за межі дійсного змісту свого права, тобто 

зловживає ним. 

Згідно ч.3 ст.44 ЦПК України якщо подання скарги, заяви, клопотання 

визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням 

обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, 

заяву, клопотання. Аналогічні положення містяться і у ГПК України, вони 

зазначені у ч.3 ст. 43 ГПК України. 

Верховний Суд аналізуючи ч.3 ст.44 ЦПК України та ч.3 ст. 43 ГПК 

України робив наступні висновки. 

Нижченаведені висновки Верховного Суду не є такими, що робилися 

при розгляді справи з такими самими обставинами, але вважаю вони 

розкривають сутність положень ч.3 ст. 44 ЦПК України. 

 

12 серпня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів 

Касаційного господарського суду: 

«29. Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані 

досягненню головної мети - винесення законного та обґрунтованого рішення, 

а також створення особам, що беруть участь у справі, процесуальних умов 

для забезпечення захисту їх прав, а також прав та інтересів інших осіб. 

30. Господарський процесуальний обов`язок сторони - це належна 

поведінка сторони в господарському судочинстві, що вимагається та 

забезпечується процесуальним законом, а також кореспондує суб`єктивному 

процесуальному праву суду. 

31. Процесуальні права надані законом тим особам, які беруть участь у 

процесі для сприяння суду при розгляді справ, для сприяння їх правильному 

вирішенню, і кожного разу, коли сторона у справі вчиняє будь-яку 

процесуальну дію не з цією метою, а задля досягнення якихось сторонніх 

цілей (для введення суду в оману, для затягування розгляду, для створення 

перешкод опоненту) вона виходить за межі дійсного змісту свого права, 

тобто зловживає ним.» 

 

13.03.2019 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 

199/6713/14-ц:: 

«48.Учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно 

користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами 

не допускається (частина перша статті 44 ЦПК України). 

49.За змістом частини другої цієї статті перелік дій, що суперечать 

завданню цивільного судочинства та які залежно від конкретних обставин 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7712/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7712


суд може визнати зловживанням процесуальними правами, не є 

вичерпним.» 

Принцип добросовісності - це загально правовий принцип, який 

передбачає необхідність сумлінної та чесної поведінки суб`єктів при 

виконанні своїх юридичних обов`язків і здійсненні своїх суб`єктивних прав. 

Добросовісність при реалізації прав і повноважень включає в себе 

неприпустимість зловживання правом, яка, виходячи із конституційних 

положень, означає, що здійснення прав та свобод людини не повинно 

порушувати права та свободи інших осіб. Зловживання правом  - це свого 

роду спотворення права. У цьому випадку особа надає своїм діям повну 

видимість юридичної правильності, використовуючи насправді свої права в 

цілях, які є протилежними тим, що переслідує позитивне право (наведена 

позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду від 08.05.2018 у справі № 910/1873/17). 

 

У зв’язку з викладеним у даній апеляційній скарзі можливо дійти 

висновку, що банком було пропущено строк пред’явлення виконавчого 

документа до виконання. Останній не наводить жодних поважних причин 

чому він пропустив такий значний строк. В тому числі відсутні докази того, 

що строк пред’явлення виконавчого документа є таким, що переривався 

виконавцем або був поновлений судом. 

Без уваги не можливо залишити недобросовісні дії банку по відношенню 

у першу чергу до суду першої інстанції, апелянта, виконавчої служби. 

Зважаючи на викладене у апеляційній скарзі вважаю, що Деснянський 

районний суд міста Києва дійшов передчасних висновків для задоволення 

заяви ПАТ «МТБ Банк» про видачу дубліката виконавчого листа та 

поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання. 

 

На підставі викладеного та керуючись чинним законодавством, - 

 

Прошу: 

 

1. Скасувати ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 

05.06.2019 року у справі № 2603/13854/12. 

2. Відмовити банку у  задоволені його заяви про видачу дубліката 

виконавчого листа та поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа 

до виконання від 14.02.2019 року. 

 

Додатки: 

1. Копія паспорта апелянта (оригінал у апелянта). 

2. Клопотання про витребування доказів. 

3. Заява про поновлення строк на апеляційне оскарження. 

4. Ордер адвоката (оригінал для суду, та копії для сторін). 

5. Копія апеляційної скарги з додатками для сторін. 

6. Квитанція про сплату судового збору. 



 

Представник апелянта, адвокат                                           А.А. Янчук 

31.01.2020 р. 
 


