
Позовна заява, оформлена згідно вимогам 

ЦПК України у новій редакції 

Від ___ ____ 20__р.  

 Солом’янський районний суд м. Києва 

вулиця Максима Кривоноса, 25, Київ, 03680 

 

  

Позивач: 

 

______________________ 

Адреса: ___________________ 

тел. __________________ 

 

Представник позивача: _________________________ 

Адреса для листування:  

____________________________ 

тел. _____________________ 

 

Відповідач: 

 

 

 

 

Треті особи: 

 

Публічне акціонерне товариство 

«Комерційний банк «Надра» 

04053, м. Київ, вул. Артема,15 

тел. (044)206-18-86 

 

Приватний нотаріус Київського міського 

нотаріального округу  

Кобелєва Алла Михайлівна 

01054, м. Київ,  

вул. Дмитрівська, 33-35, літ "Д" 

тел.: (044) 486-65-10 

 

Відділ державної виконавчої служби 

Солом’янського районного управління 

юстиції в м. Києві 

03186, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 40-а 

тел.: (044) 242-59-71 

 

 

 

 

Позов немайнового характеру 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню  

_________ __________ 201_ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу Кобелєвою Аллою Михайлівною вчинено виконавчий напис за реєстровим номером _______, 

за іпотечним договором від _____ ________2009 року, укладеного між позивачем та відповідачем на 

забезпечення виконання зобов'язань за договором про іпотечний кредит № ______________ від 

___.___.2009р.  про стягнення з позивача на користь відповідача грошових коштів у розмірі 1491428  

грн.22 коп., з яких: сума заборгованості за кредитом складає 979 661 грн. 58 коп., сума заборгованості 

за відсотками складає 428 611 грн. 03 коп., сума пені  складає 57 745 грн. 60 коп., сума індексації за 

період прострочення платежів складає 23 710 грн. 01 коп. та сума плати за вчинення виконавчого 

напису складає 1700 грн. 



На підставі виконавчого напису нотаріуса, який оспорюється за даним позовом, старшим 

державним виконавцем __________________ відділу державної виконавчої служби Солом’янського 

районного управління юстиції в м. Києві 08.10. 2013 року відкрито виконавче провадження про 

звернення стягнення на квартиру № ___ в будинку № ___ по вул. ________, що належить на праві 

власності позивачу.  

Вважаю, що здійснений виконавчий напис від ___ _______ 201___ року є незаконним та 

таким, що не підлягає виконанню у зв’язку із наступним.  

Позивач вважає, що нотаріус не дотримався вимог актів законодавства України, які регулюють 

порядок вчинення виконавчих написів нотаріусом на документах, які свідчать про безспірність 

заборгованості, внаслідок чого порушив право позивача на добровільне виконання вимог в строки та в 

порядку, передбачені кредитним договором та Законом, що полягає в наступному. 

 


