
Оболонський районний суд м. Києва  

04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є 

Позивач:  

_________________________ 

Адреса проживання:  

_______________________ 

ІПН ____________ 

Тел.:__________ 

Електронна пошта: _____________  

     

 Офіційна електронна адреса: відсутня 

 

Представник позивача: 

Адвокат ____________ 

Адреса для листування: _____________ 

ІПН ____________ 

       Тел. ____________________ 

                                                   Електронна пошта: __________________ 

         

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Відповідач:  

ТОВ «Кредитні ініціативи» 

Адреса: 04655, м. Київ,  

вул. Вікентія Хвойки, буд. 21 

ЄДРПОУ 35326253 

Тел. 0-800-500-210 

                                                   Електронна пошта:  info@c-inceptum.com.ua 

       Офіційна електронна адреса: відсутня 

Треті особи: 



Приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу  

_____________________________ 

Адреса: _____________________ 

ІПН - невідомий 

Тел.: _____________________ 

Електронна пошта: невідома   

 Офіційна електронна адреса: невідома 

Приватний виконавець виконавчого 

округу Київської області  

________________________ 

Адреса: ____________________ 

ІПН невідомий 

Тел.: _________________ 

Електронна пошта: _________  

     

 Офіційна електронна адреса: невідома 

позовна заява немайнового характеру 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання таким, що не підлягають виконанню виконавчий напис нотаріуса 

 

26 листопада 2018 р. на адресу ТОВ «Українська комунікаційна група», в якому працює 

позивач, надійшов лист з постановою про відкриття виконавчого провадження за № 57730635, 

відкритого на підставі постанови від 19.11.2018 р., виданої приватним виконавцем виконавчого 

округу Київської області _______________ (надалі у тексті – приватний виконавець).  

Відповідно до Постанови про відкриття виконавчого провадження від 19.11.2018 р. 

приватним виконавцем на підставі поданої відповідачем заяви про примусове виконання 

виконавчого напису приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу 

______________ за № 25405 від 31.10.2017 р. було відкрито виконавче провадження про стягнення 

з позивача суми боргу в розмірі 192764,54грн. на користь відповідача – ТОВ «Кредитні 

ініціативи».  

Звернувшись до відповідача з приводу встановлення природи заборгованості, позивач 

з’ясував, що виконавчий напис нотаріуса був здійснений по зобов’язанням за кредитним 



договором, укладеним 29.05.2007р. між позивачем та ЗАТ «Альфа Банк» (копія кредитного 

договору – додається).  

В якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між позивачем та 

ЗАТ «Альфа Банк» 29.05.2007 р. був укладений договір застави транспортного засобу (копія якого 

додається до позовної заяви).  

Однак про те, що ЗАТ «Альфа Банк», правонаступником якого є ПАТ «Альфа банк», 

відступив права вимоги за кредитним договором, позивач не знав, так як про таке відступлення 

його ніхто не повідомляв.  

Позивач вважає, що виконавчий напис було вчинено з порушенням вимог ст.ст. 87, 88 

Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, та Переліку 

документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, виходячи з наступного.  

Відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або 

витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що 

встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості 

провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

За приписами ст. 88 цього Закону нотаріуси вчиняють виконавчі написи, якщо подані 

документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед 

стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у 

відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. 

Главою 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим 

Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, передбачено порядок 

вчинення виконавчих написів. 

Згідно з п.1.1 Глави, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна 

нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на 

правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. 

Згідно з п.1.2 Глави перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Згідно з п.3.1 Глави нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи 

підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед 

стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у 

відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. 

Відповідно до п.3.2 безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені 

Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на 

підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29.06.1999 року № 1172. 

Відповідно до п.1 Переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, для одержання виконавчого напису 

надаються: оригінал нотаріально посвідченої угоди, документи, що підтверджують безспірність 

заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання. 
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Отже, документами, які підтверджують безспірність заборгованості мають бути не 

розрахунок заборгованості чи довідка про існування заборгованості складені банком, які є лише 

відображенням односторонніх арифметичних розрахунків банку і не можуть слугувати доказом 

безспірності розміру грошових вимог відповідача до позивача, а первинні облікові документи, 

оформлені у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» - виписки з рахунку, платіжні доручення, меморіальні ордери та інше. 

З наведеного вище вбачається, що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані 

документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника 

перед стягувачем, за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох 

років.     

 На переконання позивача заборгованість за кредитним договором не є безспірною, тому, 

як: 

- на адресу позивача не надходило вимоги – повідомлення про погашення заборгованості із 

зазначенням деталізованої суми боргу; 

- на адресу позивача не надходило повідомлень про відступлення прав вимоги за 

кредитним договором на підтвердження законних правових підстав звертати стягнення за 

кредитом ТОВ «Кредитні ініціативи» та враховуючи те, що всі платежі з погашення кредиту 

здійснювалися позивачем на користь та за реквізитами  ПАТ «Альфа Банк», а не ТОВ «Кредитні 

ініціативи».   

Окрім того, слід зазначити, що з дня виникнення права вимоги за кредитним договором 

минуло більше трьох років. Відповідно до умов кредитного договору остаточною датою 

повернення кредиту є 29.05.201 3р. (п.2.3. розділу№1 кредитного договору). 
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