
Приватному виконавецю виконавчого округу Київської області  

_________________________ 

Адреса: ______________ 

Від  

______________________ 

Адреса: ______________ 

Тел.: _________________ 

Заява 

про залучення до матеріалів виконавчого провадження копії рішення Оболонського 

районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року, закінчення виконавчого провадження та 

зняття арешту з майна 

            Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____________ було 

вчинено виконавчий напис за № ________ від 31.10.2017р., яким звернено стягнення з з мене суми 

боргу в розмірі 192764,54 грн. на користь відповідача – ТОВ «Кредитні ініціативи». 

За заявою стягувача - ТОВ «Кредитні ініціативи» 19.11.2018 року Вами - приватним 

виконавцем виконавчого округу Київської області ___________, було відкрито виконавче 

провадження № __________ про примусове виконання виконавчого напису № _______ від  

31.10.2017р. про стягнення з ______________ (РНОКПП: ____________) на користь ТОВ 

"Кредитні Ініціативи" (код ЄДРПОУ: 35326253) заборгованість в сумі 192764,54 грн. 

 Недогодуючись з вченим  виконавчим написом нотаріуса, ____________ через свого 

законного представника – адвоката ___________ звернувся до Оболонського районного суду м. 

Києва з позовом до ТОВ «Кредитні ініціативи», треті особи які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору на  стороні відповідача приватний нотаріус Київського нотаріального 

міського округу __________, приватний виконавець виконавчого округу Київської області 

___________, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. 

Оболонським районним судом міста Києва по цивільній справі №756/16106/18 за вказаним 

вище позовом 20 червня 2019 року прийнято рішення, яким позовні вимоги ___________ 

задоволенні у повному обсязі та визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис, 

вчинений 31 жовтня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 

_______________, зареєстрований в реєстрі за №_______, яким запропоновано стягнути з 

______________ на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитні ініціативи" 

заборгованість за кредитним договором від 29 травня 2007 року №_________ у сумі 192764 (сто 

дев`яносто дві тисячі сімсот шістдесят чотири) гривні 54 (п`ятдесят чотири) копійки, у тому числі 

заборгованість зі сплати кредиту (основного боргу) у сумі 174237 (сто сімдесят чотири тисячі 

двісті тридцять сім) гривень 24 (двадцять чотири) копійки, проценти за користування кредитом у 

сумі 18527 (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять сім) гривень 30 (тридцять) копійок.     

Зазначене судове рішення набуло законної сили 21.07.2019р. 

 


