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КИIВСЬКИЙ АПЕЛЯЦIЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

04116 м.Киiв, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58 

ПОСТАНОВА 

IМЕНЕМ УКР Аlни 
"26" квiтня 2017 р. Справа№ 910/27213/14 
Киiвський апеляцiйний господарський суд у складi колегii суддiв: 

головуючого: Скрипки I.M. 
судд1в: Куксова В.В. 

Тищенко A.I. 

. . 
за участю представниюв стор1н: 

вщ позивача: Соколовська О.В. - дов. №114 вiд 15.08.2016р. 

Киченок А.С. -дов. №114 вiд 15.08.2016р. 

вiд вiдповiдача : Чижевський М.Г. - дов. б/н вiд 04.11.201 бр. 
вiд вiддiлу примусового виконання рiшень Департаменту две :м:ЕОУ: не 

з'явились 

розглянувши апеляцiйну скаргу Публiчного акцюнерного товариства 

"Ковельське шляхоRо-будiвельне упгnвлiння №63" на ух.валу Господарського 

суду мiста Киева вiд 13 . 12.201бр. 

за скаргою Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське шляхово

будiвельне управлiння № 63" на бездiяльнiсть органу Державно! виконавчоI 
служби щодо виконання судового рiшення 

у справ~ № 910/27213/14 (суддя Ярмак О.М.) 

за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське шляхово
будiвельне управлiння № 63" 

до Закритого акцiонерного товариства "Технопромсервiс" 

про стягнення 200 640,00 грн. 

В судовому засiданнi 26.04.201 ?р. вiдповiдно до ст. ст. 85, 99 ГПК Украiни 
оголошено вступну та резолютивну частину постанови. 

ВСТАНОВИВ: 

Ухвалою Господарського суду мiста Киева вiд 13.1 2.2016р. у справi 

№910/272 13/14 скаргу Публiчного акцiонерного това_е,~'} "Ковельське 

шляхово-будiвельне управлiння №63" на бездiяльнiс'РЕ:~~ державно! 
~ ... 

виконавчоI служби задоволено частково. · ";-.. ~-if:. ~ 
Зобов' язано вiддiл примусового виконання рiшень Депа(rаме'fRу державно! 

виконавчо1 служб и Мiнiстерства юстицi1 У кра1ни здiйсни'l;и-~·: э~оди з 
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примусового виконання рiшення Господарського суду мiста Киева вiд 
10.02.2015р. у справi № 910/27213/14, передбаченi Законом Укра1ни "Про 

виконавче провадження". В рештi вимог скарги вiдмовлено. 

Не погоджуючись iз вказаною ухвалою, позивач звернувся до Ки1вського 

апеляцiйного господарського суду з апеляцiйною скаргою, в якiй просить . . . 
оскаржувану ухвалу скасувати в частию в1дмови у задоволеню решти вимог 

скарги та прийняти нове рiшення про задоволення скарги в повному обсязi. 

Апеляцiйна скарга обrрунтована порушенням судом норм матерiального 
права та невiдповiднiстю висновкiв суду обставинам справи. 

Апелянт зазначае, що на час списания грошових коштiв державному 

виконавцю було вiдомо, що данi кошти були помилково перерахованi позивачем . . . . . . 
на рахунок вщповщача, однак усв1домлюючи вщсутюсть правових шдстав для 

списания помилково отриманих на арештований рахунок Боржника грошових 

коштiв Скаржника, умисно позбавив права власностi останнього на вказанi 

грошов1 кошти. 

На думку апелянта, грошовi кошти у розмiрi 200 640,00 грн. , якi передчасно -
розподiленi ДВС на користь ПАТ «Промiнвестбаню> е державними витратами, а 
тому пiдлягають стягненню з рахунку ДВС, оскiльки державний виконавець 

вийшов за межi наданих йому повноважень Конституцiею Укра'iни та Законом 
Украlни «Про виконавче провадження», що порушило права Скаржника 

(Стягувача), як юридично1 особи. 

Також апелянт зазначае, що мiж позивачем та вiдповiдачем нiколи не . . . 
1снувало вщносин цившьно-правового чи господарсько-правового характеру, 

мiж ними нiколи не укладались договори, а тому помилково перерахованi кошти 

на рахунок вiдповiдача пiдлягають негайному поверненню. 

Вiдповiдно до протоколу автоматизованого розподiлу судово1 справи мiж 

суддями апеляцiйну скаргу позивача 22.03.2017р. передано на розгляд суддi 
Киi'вського апеляцiйного господарського суду Скрипцi I.M., сформовано 

колегiю суддiв у складi: головуючий суддя Скрипка I.M., суддi Тищенко A.I., 
Михальська Ю.Б. 

Ухвалою Киiвського апеляцiйного господарського суду вiд 24.03.2017р. 

колегiею суддiв у визначеному складi прийнято апеляцiйну скаргу до 
провадження та призначено до розгляду. 

Пiд час розгляду справи в судi апеляцiйно1 iнстанцiI склад колегiУ суддiв 

змiнювався, згiдно ст. 69 ГПК Украi'ни строк розгляду спору продовжувався, у 
вiдповiдностi до ст. 77 ГПК Украlни розгляд справи вiдкладався, останнiй раз на 
26.04.2017р. 

Представники позивача в судовому засiданнi апеляцiйно1 iнстанцi1 

26.04.2017р. пiдтримали апеляцiйну скаргу з пiдстав, викладених у нiй, просили 
Гi задовольнити, оскаржувану ухвалу скасувати в частинi вiдмови у задоволеннi 
решти вимог скарги та прийняти нове рiшення про задоволення скарги в 

повному обсязi. ~-

Представник вiдповiдача в судовому засiданнi апе~ iнстанцil 
26.04.20.~_7Р· пiдтримав апеляцiйну скаргу позивача з пiдстав, ~~~~!Ц!Х у нiй, 
просив 11 задовольнити, оскаржувану ух.валу скасувати в частин~Щмови у 

задоволеннi решти вимог скарги та прийняти нове рiшення про j~~)з~шення 
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скарги в повному обсязi. 

Представник вiддiлу примусового виконання рiшенъ Департаменту ДВС 

WOY в судове засiдання апеляцiйноУ iнстанцii 26 .04.2017р. , будучи належним 
чином повiдомленим про день, час та мiсце розгляду справи не з' явився, подав 

суду клопотання про вiдкладення розгляду справи, яке колегiею суддiв 

залишено без задоволення, оскiльки викладенi у ньому обставини не 
пiдтвердженi жодними доказами, а· представники сторiн заперечували проти 

його задоволення, у зв' язку з чим колегiя суддiв вважае за можливе провести 

розгляд скарги у його вiдсутнiсть за наявними у справi матерiалами. 

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 102 ГПК Украiни апеляцiйна скарга на ухвалу 

мiсцевого господарського суду розглядаеться протягом п'ятнадцяти днiв з дня 

постановления ух.вали про прийняття апеляцiйноi скарги до провадження. 
Частиною 5 статтi 106 ГГП< УкраУни передбачено, що апеляцiйнi скарги 

на ухвали м1сцевого господарського суду розглядаються в порядку, 

передбаченому для розгляду апеляцiйних скарг на рiшення мiсцевого 
господарського суду. 

Згiдно iз частиною 2 статтi 1О1 ГПК Украiни, апеляцiйний господарський 
суд не зв'язаний доводами апеляцiйноi скарги i перевiряе законнiсть та 

обrрунтованiсть рiшення мiсцевого господарського суду у повному обсязi. 
Колегiя суддiв, обговоривши доводи апеляцiйноi скарги, дослiдивши 

матерiали справи, заслухавши пояснения учасникiв апеляцiйного провадження, 

перевiривши правильнiсть застосування господарським судом при винесеннi 

оскаржуваноi ух.вали норм процесуального права, дiйшла висновку про те, що 

апеляцiйна скарга пiдлягае частковому задоволенню, а ухвала пiдлягае 
частковому скасуванню, виходячи з наступного. 

Рiшенням Господарського суду мiста Киева вiд 10.02.2015р. позову справi 

№910/27213/14 стягнуто з Закритого акцiонерного товариства 

"Технопромсервiс" на користь Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське 

шляхово-будiвельне управлiння № 63" 200 640,ООгрн. безпiдставно отриманих 
коштiв, 4 012,80 грн. судового збору. 

23.02.2015р. Господарським судом мiста Киева було видано наказ на 

примусове виконання вказаного рiшення. 
Постановою вiддiлу державно! виконавчоi служби Голосiiвського 

районного управлiння юстицii у м. Киевi вiд 30.04.2015р. за заявою Публiчного 

акцiонерного товариства "Ковельське шляхово-будiвельне управлiння № 63" 
вщкрито виконавче провадження №47413054 з виконання наказу 

Господарського суду мiста Киева № 910/27213114 вiд 23.02.2015р. про 

стягнення боргу в розмiрi 204 652,80 грн. 
10.09.2015р. вiддiлом державноi виконавчоi служби Голосilвського 

районного управлiння юстицil у м. Киевi в межах вказаного виконавчого 

провадження винесено постанову про приеднання виконавчого провадження 

№47413054 до зведеного виконавчого провадження № ~70614, яке веде 

Вiддiл примусового виконання рiшень Департаменту ~ноi виконавчоi 
служби Мiнiстерства юстицii Украiни м. Киева. Ji/?~-

04.10.2016р. до Господарського суду мiста Кие6а fiaм ~. ла ' скарга 
Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське шля о~сlудiвельне 
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управлiння № 63" на бездiяльнiсть органу державно! виконавчо1 служби щодо 
виконання судового рiшення у справi № 910/27213114. 

За твердженнями скаржника, починаючи з моменту присднания 

виконавчого провадження ВП № 47413054 до зведеного ВП № 42370614, i до 
цього часу виконавчi дiУ державним виконавцем не проведено. 

Також, скаржник вказус, що 21.01 .20 14р. ним було помилково 

перераховано грошовi кошти на пiдставi платiжного доручення № 34 вiд 

21.01.2014р. неналежному отримувачу - Закритому акцiонерному товариству 

"Техпромсервiс" (боржник) у розмiрi 200 640,00 грн., оскiльки на момент 1х 

перерахування мiж скаржником та боржником не iснувало будь-яких 

господарських правовщносин. 

Повернения вказаних коштiв скаржнику унеможливлюсться тим, що на 

рахунок боржника № 26006000072240 у фiлi1 Публiчного акцiонерного 

товариства "Фiдобанк" накладено арешт вiддiлом примусового виконания 
рiшень Державноi' виконавчо1 служби Украi'ни на пiдставi постанови про арешт 

коштiв боржника вiд 1О.О1.2014р. у межах виконавчого провадження ВП 

№ 164700641 з примусового виконання наказу Господарського суду 

Чернiвецько1 областi вiд 28.05.2009р. у справi № 10/54. 
У вiдповiдь на запит вiд 28.07 .2014р. № 3/78 про надання згоди на 

повернення з арештованого рахунку помилково перерахованих коштiв в розмiрi 

200 640,00 грн. вiдцiлом примусового виконания рiшень Державно! виконавчо'i 

служби Украlни листом № 14-0-34-4555/2-10 вiд 01.08.2014р. повiдомлено . . . 
скаржника про вщсутюсть законних шдстав для задоволения таких вимог. 

Надалi на пiдставi розпоряджения вiддiлу примусового виконання рiшень 

Державно! виконавчоi' служби Укра'iни № 1647064 вiд 1 2.09.2014р. згiдно з 

платiжними дорученнями № 4413 та № 4414 вiд 15.09.2014р. грошовi кошти в 

розмiрi 201 090,58 грн., якi надiйшли в рамках виконавчого провадження 

№16470064 1 на рахунок Державно! виконавчоi' служби, було перераховано в 

рахунок погашения заборгованостi боржника перед стягуваЧем за наказом 
Господарського суду ЧернiвецькоУ областi вiд 28 .05.2009р. у справi № 10/54 та 
погашения виконавчого збору. 

На думку скаржника, Державна виконавча служба УкраУни, чiтко . . . . 
усвщомлюючи вщсутюсть правових шдстав для списания помилково 

отриманих на арештований рахунок боржника грошових коштiв вiд скаржника 

(стягувача), умисно позбавила права власностi на грошовi кошти останнього та 

безпiдставно списала грошовi кошти в розмiрi 200 640,00 грн. 
На пiдставi викладеного, скаржник просив суд зобов'язати вiддiл 

примусового виконання рiшень Департаменту державно! виконавчо1 служби 

Мiнiстерства юстицi1 Украi'ни протягом трьох днiв виконати рiшения 

Господарського суду мiста Киева вiд 1 0.02.20 1 5р. у справi № 910/27213/14 у 
повному обсязi, перерахувати грошовi кошти у розмiрi 200 640,00 грн. на 

поточний рахунок стяrувача, у випадку вiдсутностi грошових 1$0ШТiв у розмiрi 

200 640,00 грн. на поточному рахунку боржника, здiйснити СIJИООШIЯ даних 

коштiв з рахунку вiддiлу примусового виконання рiшенt' Деrfа~менту 
державно! виконавчо1 служби Мiнiстерства юстицii' Украi'ни. ~~ 

Задовольняючи скарrу в частинi зобов' язання вiддiлу ~.fl~~сового 
;;- -о/ 

ll lll lll lllllllll llllll ll llllll llПП~ll llllll\1111111111111 
4 

·1 оз·28s111з·1 ·о· 



виконання рiшенъ Департаменту державно! виконавчоi служби Мiнiстерства 
юстицii Украiни виконати рiшення Господарського суду мiста Киева вiд 
10.02.2015р. у справi №910/27213/14, мiсцевий господарський суд виходив з 
вiдсутностi доказiв проведения органом примусового виконання рiшень будь

яких виконавчих дiй з виконання наказу Господарського суду мiста Киева вiд 
23.02.2015р. №910/27213/14 про стягнення боргу в розмiрi 204 652,80грн. 

Колегiя суддiв зазначае наступне. 

1 Згiдно ч. 1 ст. 7 Закону Укра1ни "Про виконавче провадження" державний 
виконавець зобов'язаний використовувати наданi йому права у точнiй 

вiдповiдностi iз законом i не допускати у своiй дiяльностi порушення прав та 
законних iнтересiв громадян i юридичних ociб . .J 

'Вiдповiдно до ст. 11 Закону Украiни "Про виконавче провадження" 
державний виконавець зобов'язаний вживати заходiв примусового виконання 

рiшенъ, встановлених цим Законом, неупереджено, своечасно, повно вчиняти 
виконавчi дii. Державний виконавецъ, зокрема, здiйснюе необхiднi заходи щодо . . . 
своечасного 1 повного виконання р1шення, зазначеного в документ~ на 

примусове виконання рiшенъ у спосiб i порядок, визначенi виконавчим 

документо~ 

Г"'За приписами ч. 2 ст. 30 Закону Укра1ни "Про виконавче провадження" 
державний виконавець зобов'язаний провести виконавчi дii з виконання рiшення . . . 
протягом шести м1сящв з дня винесення постанови про вщкриття виконавчого 

провадження, а з виконання рiшення немайнового характеру - у двомiсячний 

строк. Строк здiйснення виконавчого провадження не включае час вiдкладення 

провадження виконавчих дiй або зупинення виконавчого провадження на перiод 

проведения експертизи чи оцiнки майна, виготовлення технiчноi документацii 

на майно, реалiзацii' майна боржника, час перебування виконавчого документа 

на виконаннi в адмiнiстрацii пiдприемства, установи чи органiзацi1, фiзичноi 
особи, фiзичноl особи - пiдприемця, якi здiйснюють вiдрахування iз заробiтноl 

плати (заробiтку), пенсii та iнших доходiв боржника. Строк здiйснення 

зведеного виконавчого провадження обчислюсrься з моменту приеднання до 

такого провадження останнього виконавчого документа.:; 

Як вбачасrься з матерiалiв справи, приеднання виконавчого провадження 

№ 47413054 до зведеного виконавчого провадження ВП № 42370614, яке веде 
Вiддiл примусового виконання рiшенъ Департаменту державно! виконавчоi 

служби Мiнiстерства юстицil Украlни, вiдбулося 10.09.2015р. 

Доказiв вжиття заходiв примусового виконання рiшення з моменту . . . 
приеднання виконавчого провадженР..я в1ддшом примусового виконання р1шень 

Департаменту державно! виконавчоi служби Мiнiстерства юстицii Украi:ни суду 

подано не було, поясненъ причин невиконання встановлених законом обов' язкiв 

також не надано. 

Гчерез неналежне виконання своlх обов"язкiв працiвниками ДВС (без 
перевiрки доводiв скаржника про повернення коштiв) ~о помилково 
перераховано кошти з рахунку ЗАТ "Техпромсервiс", я~~и коштами 
(майном) боржника в розумiннi Закону Украi:ни "Про вика~~:; ~адж.ення" 
та Цивiлъного i Господарськоrо кодексiв Украiн~ · '/' ?"~_,;:., \ 

3 матерiалiв справи вбачаеться порушення прав стягувача н~~о ернення 
.,;..fp ~ /J 
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помилково перерахованих коштш 

Вiдтак, доводи апелянта у цiй частинi знайшли свое шдтвердження у 
матерiалах справи, а тому з огляду на вiдсутнiсть доказiв проведення органом 

примусового виконання рiшень будь-яких виконавчих дiй, вимоги скарги 
позивача щодо зобов'язання вiддiлу примусового виконання рiшень 
Департаменту державно! виконавчо1 служби Мiнiстерства юстицi1 Укра1ни 
виконати рiшення Господарського cylJY мiста Киева вiд 10.02.2015р. у справi 
№910/27213/14 шляхом зобов'язання вiддiлу примусового виконання рiшень 

Департаменту державно! виконавчо1 служб и Мiнiстерства юстицil У кра1ни 
перерахувати грошовi кошти у розмiрi 200 640,00 грн. на поточний рахунок 
стягувача - Публiчного акцiонерного товариства «Ковельське шляхово

будiвельне управлiння №63»за вкакзаними в апеляцiйнiй скарзi реквiзитами. 
Вимогу апеляцiйно1 скарги позивача про те, що у випадку вiдсутностi 

rрошових коштiв у розмiрi 200 640,00 грн. на поточному рахунку боржника -
здiйснити списания даних грошових коштiв з рахунку вiддiлу примусового 

виконання рiшень Департаменту державно! виконавчоi' служби Мiнiстерства 

юстицi1 Укра1ни, колегiя суддiв вважае альтернативною попереднiй вимозi щодо 

зобов ' язання перерахува~и грошовi кошти, а тому вона ЗаД'Оволенню не 
пiдлягае, оскiльки на стадi1 виконання судового рiшення у данiй справi, у разi 
настання вказано1 апелянтом обставини (вiдсутнiсть грошових коштiв у розмiрi 

200 640,00 грн. на поточному рахунку боржника), вiн мае право звернутися до 

cylJY iз :!-аявою про змiну способу та порядку виконання рiшення CYlJY.:.J 
Зважаючи на вищевикладенi обставини справи в 1х сукупностi, колегiя 

суддiв дiйшла висновку про те, що апеляцiйна скарга позивача з пiдстав, 

викладених в нiй, пiдлягае частковому задоволенню, а ухвала Г осподарського 

суду мiста Киева вiд 13.12.2016р. у справi №910/27213/14 пiдлягае частковому 

скасуванню з викладенням резолютивно1 частини ухвали в редакцi1 постанови 

Киiвського апеляцiйного господарського cylJY. 
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 99, 101, 103-106, 121-2 ГПК 

Украi'ни, Киiвський апеляцiйний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ: 

1.Апеляцiйну скаргу Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське 

шляхово-будiвельне управлiння №63" на ухвалу Господарського cylJY мiста 

Киева вiд 13.12 .2016р. у справi №910/27213/14 задовольнити частково. 

2.Ухвалу Господарського суду мiста Киева вiд 13.12.20 1 6р. у справi 

№910/27213/14 скасувати частково, виклавши резолютивну частину ухвали у 

наступнiй редакцii: 

«1. Скаргу Публiчного акцiонерного товариства "Ковельське шляхово

будiвельне управлiння №63" на бездiяльнiсть органу державно! виконавчо1 

служби задовольнити частково. ~ 

2. Зобов'язати вiддiл примусового виконання рiш(нь__департаменту 
державно! виконавчо1 служб и Мiнiстерства юстицi1 Укра'iни ,(iйрН:и\~ заходи з 
примусового виконання рiшення Господарського cylJY мiста{~~иева вiд 
10.02.2015р. у справi № 910/27213/14, передбаченi Законом Укр~;µни «Про 

·' ,,.r "'.:. 
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виконавче провадження». 

3. Зобов' язати вiддiл примусового виконання р1шень Департаменту 
державно! виконавчоi' служби Мiнiстерства юстицii' Украi:ни перерахувати 

грошовi кошти у розмiрi 200 640, 00 грн. на поточний рахунок стягувача за 
наступними реквiзитами: р/р 26003055510342, Волинське ГРУ КБ 
<<Приватбанк» м. Луцък, МФО 303440, Одержувач Публiчне акцiонерне 

товариство "Ковельське шляхово-будiвельне управлiння №63 ", код €ДРПОУ 
03449019. 

4. В рештi вимог скарги вiдмовити.» 

3. Матерiали справи №910/27213/14 повернути до Господарського суду 

мiста Киева. 

Постанова набирае законно! сили з моменту u прийняття i може бути 
оскаржена до Вищого господарського суду Украi'ни протягом двадцяти днiв з 

дня i1 прийняття. 

Головуючий суддя 

Суддi 
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