
Голосіївський районний суд м. Києва 

 

вулиця Полковника Потєхіна, 14А, Київ, 03127 

 

Позивач:  

 

___________________ 

Адреса: _________________________ 

РНОКПП ______________  

Тел.: __________________ 

Електронна пошта: -_____________ 

Офіційна електрона адреса: - відсутня 

 

Представник позивача: 

Адвокат ____________________ 

 

Адреса: ____________________ 

РНОКПП ______________  

Електронна пошта: - _______________ 

Офіційна електронна адреса:  

-________________ 

Тел. -___________________ 

 

                                                   Відповідач:  

 

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» 

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100   

ЄДРПОУ 23494714 

Тел. (044) 490-46-00 

                                                   Електронна пошта:                                                                                                          

ccd@alfabank.kiev.ua 

       Офіційна електронна адреса: невідома 

 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 

Приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального 

округу Івано-Франківської області Личук Т.В. 

Адреса: 76014, м. Івано-Франківськ,  

вул. Коновальця Євгена, буд. 433, кім.28-29  

ІПН - невідомий 

Тел.: 380891202023 

Електронна пошта: невідома 

Офіційна електрона адреса: невідома 

 

Приватний виконавець  

виконавчого Волинської області 

Таранко Дмитро Вікторович 

Адреса: 43000, Волинська область, місто  

Луцьк, вулиця Рівненська , будинок 54 

Електронна пошта: tarankopv@gmail.com 

Офіційна електрона адреса: невідома 

 



ІПН - невідомий 

Тел.: 050 648 00 50 

Електронна пошта: melnykpv@gmail.com 

Офіційна електрона адреса: невідома 

Позовна заява немайнового характеру 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання таким, що не підлягають виконанню виконавчий напис нотаріуса 

 

21.01.2021 року приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 

Івано-Франківської області Личук Т.В. був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі 

за № 190, яким стягнуто з позивача заборгованість за кредитним договором № _____________ від 

23.03.2007р. на користь АТ "Альфа-Банк" в сумі 924 722 грн. 27 коп. За вчинення виконавчого 

напису з позивачки також стягнуто у відповідності до ст. 31 Закону України «Про нотаріат» суму за 

його вчинення у розмірі 1500 гривень. Отже з позивача стягнуто заборгованості на загальну суму 

926 222 грн. 27 коп. 

Відповідно до змісту виконавчого напису нотаріуса стягнення заборгованості проводиться 

за період з 01 вересня 2017 року по 01 вересня 2020 року. 

Обставини справи. 

Між позивачем та Закритим акціонерним товариством Альфа-Банк», правонаступником 

якого є АТ "Альфа-Банк" (далі за текстом – відповідач) 23.03.2007р. був укладений договір № 

______________9, копія якого додається до позовної заяви (надалі у тексті – кредитний договір).  

Відповідно умов кредитного договору кредитні кошти у сумі 22 130 доларів США, 97 центів 

надавалися позивачу на придбання автотранспортного засобу - Peugeot 307 XS 2.0 E, реєстраційний 

номер ______________, VIN/номер шасі (кузова, рами): _________________, який є предметом 

застави в якості забезпечення кредитних зобов’язань. Також частина кредитних коштів надавалися 

на оплату страхової суми ЗАТ «АСК «ІНГО Україна». Кредитні кошти надавалися позивачу на 

строк до 23.03.2013 року згідно Графіка графіку повернення – Додатку № 1 до кредитного договору 

від 23.03.2007 року, копія якого додається до позову. 

 

Позивач вважає, що приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу 

Івано-Франківської області Личук Т.В. при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не 

переконався належним чином у безспірності розміру суми, яка підлягає стягненню за виконавчим 

написом, вчинив виконавчий напис поза межами встановлених статтею 88 Закону України «Про 

нотаріат» строків, чим порушив норми Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у 

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.  

 

Обґрунтування позовних вимог. 

 

Як зазначається вище у позовній заяві між позивачем та відповідачем був укладений 

кредитний договір на придбання транспортного засобу та оплати страхової суми згідно якого 

позивачу були наданні кредитні кошти в розмірі 22 130 доларів США, 97 центів з оплатою відсотків 

за користування кредитом в розмірі 12 річних, з кінцевою датою погашення кредиту 23.03.2013р. 

Зазначені умови кредитування підтверджується кредитним договором та додатком до ного – 

графіком повернення (копії яких додані до позовної заяви).  



 

У виконавчому написі, який оскаржується зазначено, що стягнення заборгованості 

здійснюється за кредитним договором № 490035169 від 23.03.2007р. на користь АТ "Альфа-Банк" в 

сумі 32 791 доларів США, 57 центів, яка на день вчинення виконавчого напису, згідно офіційного 

курсу гривні щодо іноземних валют 28,20, становить:  924 722 грн. 27 коп. 

Згідно змісту виконавчого напису сума заборгованості складається: 

- Прострочена заборгованість за сумою кредиту – 22 130 доларів США, 97 центів; 

- Прострочена заборгованість за відсотками та комісією 10 660 доларів США, 60 центів. 

Позивач не погоджується із сумою стягнення та вважає її спірною.  

Слід звернути увагу на те, що відповідно виконавчого напису до суми заборгованості за 

кредитом входить заборгованість за комісією з чим позивач не погоджується, так як нарахування 

комісії за користування кредитом суперечить Правилам надання банками України інформації 

споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою 

правління Національного банку України від 10.05.2007 року №168. 

Відповідно до п.3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою правління Національного 

банку України від 10.05.2007 року №168, банки не мають права встановлювати платежі, які 

споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, 

договору, облік заборгованості споживача, тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку 

(прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою 

встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін 

до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на укладення кредитного 

договору, тощо). 

Також слід зазначити, що Шевченківським районним судом міста Києва 07.10. 2008 року 

видано судовий наказ, яким з позивача на користь відповідача стягнуто суму заборгованості за 

кредитним договором № 490035169 від 23.03.2007р., а саме за кредито 


