
Деснянський районний суд міста 

Києва 

 

Скаржник ( боржник, відповідач): 

Особа_1 

РНОКПП:  

Адреса:___________________. 

Тел.:_____________________. 

Ел. адреса:________________. 

Представник скаржника (боржника, 

відповідача): 

Адвокат Янчук Анатолій Анатолійович 

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

Тел.: 063 202 10 68 

Стягувач (позивач): 

Публічне акціонерне товариство 

«МТБ БАНК» 

ЄДРПОУ: 21650966 

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

корп. 1, літ. «А». 

Тел.:______________________. 

Ел. адреса:_________________. 

Інші особи, які не були стороною 

спору, але за вимогами ЦПК України 

їх потрібно повідомити: 

Заінтересована особа_1: 

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ 

МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ 

ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ 

СЛУЖБИ ПІВДЕННО-СХІДНОГО 

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО) 

(На момент винесення спірної 

постанови цей орган мав назву 

Синельниківський міськрайонний відділ 

державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області) 



ЄДРПОУ: 34701502 

52500, Дніпропетровська обл., м. 

Синельникове, вул. КАШТАНОВА, 

будинок 52 

Тел.:______________________. 

Ел.адреса:_________________. 

Заінтересована особа_2: 

Начальник відділу 

Синельниківського міськрайонного 

відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального 

управління юстиції у 

Дніпропетровській області Борсук 

Богдан Олегович 

52500, Дніпропетровська обл., м. 

Синельникове, вул. КАШТАНОВА, 

будинок 52 

Справа: № 2603/13854/12 

Суддя: Зотько Т.А.  

 

Скарга 

на дії начальника відділу Синельниківського міськрайонного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Дніпропетровській області Борсука Б.О. 

(Судовий контроль за виконанням судових рішень – Розділ VII ЦПК України) 

 

14.08.2008 року між Відкритим акціонерним товариством     " Морський 

транспортний Банк " правонаступником якого на час розгляду справи є 

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: 

___________________________________. 

17.01.2020 року маючи намір придбати квитки для відпочинку за 

територією України 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 про стягнення 

заборгованості ухвалене Деснянським районним судом міста Києва по справі 

№ 2603/13854/12. 

Цього дня у телефонному режимі звернувся з проханням до мого колеги 

адвоката Третяка Т.О. щоб він звернувся до суду 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 боргу. 

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

справи № 2603/13854/12. 

Оглядаючи законодавство яке діяло на момент відкриття виконавчого 

провадження можливо побачити, що законодавство передбачало виключний 

перелік коли виконавчий документ повертався стягувачу без прийняття його 

до виконання. Згідно частини 4 статті 4 ЗУ «Про виконавче провадження» 

цими підставами для повернення були: 

 рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало 

законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом 

порядку допущено до негайного виконання); 

 пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого 

документа до виконання; 

 боржника визнано банкрутом; 

 Національним банком України прийнято рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника; 

 юридичну особу - боржника припинено; 

 виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією 

статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення 

відповідно до статті 26 цього Закону; 

 виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового 

виконання рішень; 

 стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску, якщо 

авансування є обов’язковим; 



 виконавчий документ не підлягає виконанню органами державної 

виконавчої служби, приватним виконавцем; 

 виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за 

підвідомчістю. 

 

Вважаю, що постанова про відкриття виконавчого провадження № 

_________ підлягає скасуванню з огляду на наступне. 

 

1. Виконавчий документ повертається стягувану якщо його 

пред'явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю. 

Місцем реєстрації та проживання Особа_1 з 2009 року є м. Київ, пр-т. 

__________________. Особа_1 ніколи не проживав у Дніпропетровській 

області, та і взагалі жодного відношення до цієї області він не має, в тому 

числі у нього там відсутнє майно, робота та інше. 

Згідно частини 1 статті 24 ЗУ «Про виконавче провадження»  

виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем 

проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням 

його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між 

кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти 

виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні 

функції, належить стягувачу. 

Пред’являючи свою заяву про примусове виконання ПАТ «МТБ 

БАНК» зазначив, що Особа_1 перебуває за адресою: Дніпропетровська обл., 

м. Синельникове, вул. Миру, 36/52. Банк не долучає до заяви жодних 

доказів того, що боржник проживає у цьому місці.  

Як вбачається з постанови про відкриття виконавчого провадження, 

адреса боржника зазначена: Дніпропетровська обл., Синельніківський р-н., м. 

Синельникове, вул. Миру, 36/52. Згідно паспорта Особа_1 місцем його 

реєстрації та проживання є інше місце. В тому числі і судова справа № 

2603/13854/12 не може мати відомостей того, що Особа_1 має відношення до 

адреси, яка зазначена у постанові про відкриття виконавчого провадження № 

___________. 

Відповідно до ст.. 29 ЦК України місцем проживання фізичної особи є 

житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. 

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Інструкції з організації примусового виконання рішень» № 512/5 від 

02.04.2012 року, перевірка інформації про наявність боржника, його майна, 

місця роботи або здійснення опису та арешту майна на території, на яку не 

поширюється компетенція державного виконавця здійснюється органом 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843060/ed_2018_07_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843060
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_05_06/pravo1/RE20802.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_05_06/pravo1/RE20802.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_05_06/pravo1/RE20802.html?pravo=1


державної виконавчої служби, компетенція якого поширюється на територію 

вчинення таких дій за дорученням державного виконавця. Тобто, орган 

Державної виконавчої служби за дорученням державного виконавця 

зобов`язаний провести перевірку інформації стосовно боржника. 

Відповідно до ст. 19Закону України «Про виконавчепровадження» право 

вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами 

державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо 

виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить 

стягувачу. Отже, якщо стягував пред`явив виконавчий документ не за місцем 

вчинення виконавчих дій, державний виконавець повинен прийняти рішення 

про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання. 

У разі пред`явлення виконавчого документа не за місцем реєстрації 

боржника, вказаної у виконавчому документі, стягувачем до заяви повинно 

бути додано належні документи, з яких вбачається, що боржник проживає, 

перебуває чи працевлаштований за адресою, зазначеною у заяві. 

Вважаю,  що норми абзаца 2 цієї статті слід трактувати у сукупності з 

нормами ч.1 статті 24, тобто стягувач має право вибору місця відкриття 

виконавчого провадження - за місцем проживання, перебування, роботи 

боржника або за місцезнаходженням його майна. 

В даному випадку, стягувач вибрав місце відкриття виконавчого 

провадження, яке не відноситься до вищевказаного переліку, та не надав 

доказів того, що за адресою: Дніпропетровська обл., Синельніківський р-н., 

м. Синельникове, вул. Миру, 36/52,  боржник проживає, перебуває, має місце 

роботи або там знаходиться його майно. 

Отже у виконавця були відсутні підстави для відкриття 

виконавчого провадження, а тому дії начальника відділу 

Синельниківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 

області Борсука Богдана Олеговича щодо відкриття виконавчого 

провадження № 56579068 - неправомірні. 

 

Апеляційні суди неодноразово досліджували чи правомірно 

відкривається виконавче провадження виконавцем за відсутності певних 

доказів. 

16 квітня 2019 року Донецький апеляційний суд у справі № 

243/12692/18 зазначив: 

«Таким чином, виконавчі дії мають провадитися державним виконавцем 

щодо боржника юридичної особи за місцезназнаходженням майна цієї 

юридичної особи. Проте адреса місцезнаходженням майна боржника 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_214/ed_2019_05_15/pravo1/T161404.html?pravo=1#214


юридичної особи, яке знаходиться не за місцезнаходженням юридичної 

особи, повинно бути підтверджено документально. 

З матеріалів справи убачається, що до заяви стягувача не було долучено 

будь-яких підтверджуючих документів та доказів про місце перебування 

майна, належного боржнику, на території, на яку розповсюджується 

компетенція того відділу ДВС, до якого пред'явлено документ.» 

19 березня 2019 року Дніпровський апеляційний суд у справі № 

188/30/18 зазначив: 

«Твердження стягувача ТОВ "НІБАС" та приватного виконавця про те, 

що в АДРЕСА_4 знаходиться належне боржнику рухоме майно (телевізор, 

монітор) - ґрунтуються на припущеннях, будь-які докази щодо наведеного 

факту в матеріалах виконавчого провадження відсутні, суду не представлені, 

клопотань про витребування доказів судом не заявлено. Згідно доводів 

апеляційної скарги, апелянт категорично заперечує перебування на території 

м. Дніпро та Дніпропетровської області будь-якого належного їй на праві 

власності майна.» 

06 березня 2019 року Київський апеляційний суд у справі № 

759/11251/15-ц  зазначив: 

«Суд першої інстанції дійшов до вірного висновку, що постанова 

державного виконавця про відкриття виконавчого провадження підлягає 

скасуванню оскільки виконавчий документ пред'явлено не за місцем 

виконання або не за підвідомчістю. 

Посилання апелянта на те, щовиконавче провадження відкрито на 

підставі  ч. 1 ст. 24 «Закону України «Про виконавче провадження» за 

місцезнаходженням майна, переданого в іпотеку,  відповідно до договору ві 

06 серпня 2008 року, безпідставні. 

Забезпечення  іпотекою майнових прав третьої особи, як зазначено в 

заяві стягувача, не свідчить про наявність у боржника майна в смт. 

Коцюбинське Київської області, майнові права на майно, яке буде створене в 

майбутньому не є нерухомим майном. 

Доказів, що боржнику належить будь-яке нерухоме майно в смт 

Коцюбинське ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» не надано.» 

28.02.2019 року Київський апеляційний суд у справі № 755/9624/18 

зазначив: 

«Доказів на підтвердження зміни боржником місця проживання, що 

зазначене в виконавчому документі: АДРЕСА_2 на  АДРЕСА_4,  стягувачем 

до заяви про відкриття виконавчого провадження надано державному 

виконавцю не було. 

Враховуючи зазначене, вимоги ч.1 ст. 24 Закону України «Про 

виконавче провадження», якою визначено, що  виконавчі дії провадяться 

державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи 

боржника або за місцезнаходженням його майна, достовірно встановлений 

факт проживання боржника за  адресою: АДРЕСА_1, яка і була зазначена у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_261/ed_2019_01_19/pravo1/T161404.html?pravo=1#261
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_261/ed_2019_01_19/pravo1/T161404.html?pravo=1#261


виконавчому листі, місцезнаходженням майна  боржника є  АДРЕСА_5, при 

цьому доказів на підтвердження перебування боржника за адресою 

АДРЕСА_4 стягувачем державному виконавцю надано не було, колегія 

суддів вважає, що державний виконавець  Малиновського відділу державної 

виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління 

юстиції в Одеській області Процько Ганна Ігорівни, в порушення 

вимог Закону України «Про виконавче провадження» відкрила виконавче 

провадження № 54361333, а тому  такі  дії щодо відкриття виконавчого 

провадження № 54361333 є неправомірними, що в свою чергу дає підстави 

вважати неправомірною постанову про відкриття виконавчого провадження 

№ 54361333 від 21.07.2017 року.» 

 

2. Виконавчий документ повертається стягувачу якщо пропущено 

встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до 

виконання.  

 

25.03.2013 року було 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. 

31.07.2013 року  представник банку було направлено копію судового 

рішення у справі № 2603/13854/12 та виконавчий лист. 

У червні 2017 року банк звертається до суду про видачу дубліката 

виконавчого листа та просить суд поновити строк пред’явлення виконавчого 

листа. З доказів того, що банк направляв у ДВС виконавчий лист та заяву 

банк надає лише свої внутрішні довідки сформовані у червні 2017 року. 

Доказів того, що Деснянський ДВС отримав заяву стягувача та 

виконавчий лист банк не надає, в тому числі і не надає доказів про 

відкрите виконавче провадження у 2014-2017 роках. 

У травні 2018 року банк підготував заяву до Синельниківського 

міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області. 

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

2603/13854/12 виданий Деснянським районним судом м. Києва. 

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.   

Виконавець розглянув заяву банку про примусове виконання та відкрив 

виконавче провадження. 

Вважаю, що виконавець не повинен був відкривати виконавче 

провадження за цим виконавчим листом адже строк пред’явлення 
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виконавчого документа до виконання у 2018 році був таким, що минув. До 

своєї заяви банк не надає доказів того, що строк не минув. Тому вважаю дані 

дії начальника відділу Синельниківського міськрайонного відділу державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області Борсука Богдана Олеговича щодо відкриття 

виконавчого провадження № __________ – неправомірними 

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 випадку якщо суд прийме рішення про скасування постанови про 

відкриття провадження, то і всі послідуючі постанови є такими, що 

підлягають скасуванню. 

 

Додаткова інформація. 

З 01.01.2020 року Синельниківський міськрайонний відділ державної 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області має назву  СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ 

МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 

ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО). 

 

На підставі викладеного та керуючись чинним законодавством, - 

 

Прошу: 

 

1. Визнати дії начальника відділу Синельниківського міськрайонного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Дніпропетровській області Борсука Богдана Олеговича щодо 

відкриття виконавчого провадження № ______ – неправомірними. 

2. Скасувати постанову ВП № ______ про відкриття виконавчого 

провадження від 11.06.2018 року винесену начальником відділу 

Синельниківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 

Борсуком Богданом Олеговичем. 

3. Скасувати постанову ВП № 56579068 про повернення виконавчого 

документа стягувану від 18.06.2018 року винесену начальником відділу 

Синельниківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області 

Борсуком Богданом Олеговичем. 

 

 



Додатки: 

1. Копія паспорта боржника (відповідача). 

2. Копія заяви стягувача про примусове виконання рішення (оригінал 

знаходиться у виконавчому проваджені № _______). 

3. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження № ______ 

(оригінал знаходиться у виконавчому проваджені № _______). 

4. Фотокопія постанови про повернення виконавчого документа 

стягувану від 18.06.2018 року (оригінал знаходиться у виконавчому 

проваджені №__________, а оригінал фото на телефоні представника 

боржника). 

5. Фото заяви про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження 

(оригінал фото зберігається на телефоні представника боржника). 

6. Заява про поновлення строку на оскарження. 

7. Ордер адвоката (для суду оригінал, а для інших копії). 

8. Копія скарги з додатками для сторін (три примірники). 

 

Представник скаржника (боржника, відповідача)               А.А. Янчук 

27.01.2020 року 


