
До Апеляційного суду Хмельницької області 

29000, м. Хмельницький, вул. Майдан Незалежності,1 

                                              

Через: 

       Чемеровецький районний суд 

 Хмельницької області 

 

31600, смт Чемерівці, вул. Центральна,44 

 

Апелянт (стягувач) – _________ Віктор Іванович 

Адреса для листування: ____________ 

Ідентифікаційний код _________ 

Тел.: +380 ___________ 

Електрона адреса: _______________ 
Офіційна електронна адреса відсутня 

 

 

Представник апелянта (стягувача): адвокат ___________ 

Адреса для листування: ______________ 

Тел.: +380 ____________ 

Електрона адреса: ______________ 
Офіційна електронна адреса _________________ 

 

 

                               Суддя І інстанції Назарчук Р.В 
  

                                             Справа № 687/41/16-ц 

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА 

         на ухвалу Чемеровецького районного  суду Хмельницької області  

від 05 квітня 2015року  

 
 

На підставі рішення судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області (Назарчук 

Р.В) від 26 лютого 2916 року у цивільній справі № 687/ 41/16-ц  за позовною заявою ________Віктора 

Івановича до _________  Олександра Валентиновича про стягнення боргу, 06.04. 2016р. було видано 

виконавчий лист про стягнення боргу з боржника у справі, який був поданий у перебачений законом 

строк на виконання до Чемеровецього районного ВДВС у Хмельницькі області ГТУЮ МЮ України 

(надалі – Державна виконавча служба). 

 Зазначений виконавчий лист був втрачений під час його пересилання Чемеровецьким 

районним ВДВС у Хмельницькі області ГТУЮ МЮ України – стягувачу, однак стягувач зазначений 

виконавчий лист не отримував. 

Куруючись п.п. 17.4 розділу XIII перехідних положень ЦПК України стягувач звернувся до 

Чемеровецького районного суду Хмельницької області із заявою про видачу дублікату виконавчого  

документу у справі 687/ 41/16-ц. 

Ухвалою Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 05 квітня 2018 року було 

відмовлено стягувачу в задоволенні заяви про видачу дублікату виконавчого листа. 

Вважаю, що відмова в задоволенні заяви про видачу дублікату виконавчого листа є 

незаконною, а ухвала Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 05.04.2018р. 

підлягає скасуванню, з наступних підстав. 

В ухвалі суду, що оскаржується суд першої інстанції зазначив, що строк пред’явлення листа 

до виконання був визначений до 29 березня 2017 року, виконавчий документ № 687/41/16-ц про 



стягнення з __________ Олександра Валентиновича на користь _________ Віктора Івановича на 

виконанні у відділі ДВ_____________ не перебуває, при цьому виконавчий лист повернуто стягувачу. 

З вищенаведених підстав суддя Назарчук Р.В. Чемеровецького районного суду Хмельницької 

області відмовив в задоволенні заяви про видачу дубліката виконавчого листа.  

 


