
Дніпровський районний суд м. Києва 

02105, м. Київ, Сергієнка, 3 

 

Позивач: 

 

______________________________ 
Адреса реєстрації: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

 

Представник позивача: 

 

Адвокат ____________________ 

Адреса для листування: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

тел. _____________ 

Відповідач: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ПОРШЕ МОБІЛІТІ» 
 

Адреса: 

02152, м. Київ, проспект  Павла Тичини, 1В 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36422974 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел..: +38 044 498 66 01 

 
 

Третя особа, яка не заявляє вимог до предмета спору: 

Приватний нотаріус  

Київського міського нотаріального округу 

__________________________________ 

 
Адреса: _____________________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

 

Позов немайнового характеру 

 

 



 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання таким, що не підлягає виконанню  

виконавчий напис нотаріуса 

 
__лютого 2013 року між Позивачем та ТОВ «Авто Мобіліті» було укладено кредитний 

договір № __________. На підставі умов укладеного кредитного договору ТОВ «Авто Мобіліті» 

надав Позивачу суму кредиту у розмірі 182 312 грн. 24 коп., що в еквіваленті дорівнювало 22 369 

доларів США 60 центів та суму додаткового кредиту у розмірі 61 530 грн. 45 коп., що в еквіваленті 

дорівнювало  7 549 доларів США 75 центів, зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 

5% на рік, а саме на загальну суму кредиту у розмірі 243 842,69 грн., що в еквіваленті дорівнювало 

29 919,35 доларів США. Відповідно до умов кредитного договору сума кредиту у 182 312 грн. 24 коп. 

була надана для придбання автомобіля марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № __________ , а 
сума у розмірі 61 530 грн, 45 коп. на оплату страхових платежів. 

 В якості забезпечення виконання умов кредитного договору 13 лютого 2013 року між 

сторонами (Відповідачем та Позивачем) було укладено та нотаріально посвідчено Тюріною В.Б., 

приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, договір застави транспортного 

засобу № ______, предметом якого був VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № ______________ рік 

виробництва 2013, колір сірий, державний номер _________________. 

Через складну ситуацію в країні та значним удорожчанням національної валюти у позивача 
виникла заборгованість по вищевказаному кредитному договору. 

20 травня 2016 року Семеновою Ганною Володимирівною, приватним нотаріусом Київського 

міського нотаріального округу, було вчинено виконавчий напис за № ________ щодо звернення 

стягнення на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № ______________, рік 

виробництва 2013, колір сірий, державний номер ___________на суму 304 314 грн., 28 коп., що 

належить на праві власності позивачу _________________________. 

З цього приводу за заявою стягувача (відповідача) - ТОВ «Порше Мобіліті», Києво-

Святошинським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області 23.06.2016 року було відкрито виконавче 

провадження № ___________________. 

Відповідно до Постанови Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області від 

23.12.2016 р. про доручення проведення опису й арешту майна боржника Подільському РВ ДВС 

ГТУЮ у м. Києві, останнім 23.12.2012 р. було здійснено опис та арешт автотранспортного засобу. 

Після здійснення опису та арешту автотранспортного засобу за актом прийому-передачі 

автотранспортний засіб був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «АВТОСОЮЗ». 

Про вчинення виконавчого напису нотаріуса на договорі застави Позивач дізнався у день 

вилучення Подільським РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві автотранспортного засобу. 

Вищевказаний виконавчий напис вчинений з порушенням діючого законодавства, а 

тому є таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з наступним.  

Підстави та порядок вчинення нотаріусом виконавчого напису регулюється ст.ст. 87 - 89 

Закону України « Про нотаріат», ст. 20 Закону України «Про заставу», постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості 

провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» від 29.06.1999 р. № 

1172, а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом 

Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. за № 296/5. 

Відповідно до ст. 88 Закону України « Про нотаріат» № 3425-XІІ від 02.09.1993 р. нотаріус 

вчиняє 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. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_414/ed_2016_10_06/pravo1/T342500.html?pravo=1#414
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_414/ed_2016_10_06/pravo1/T342500.html?pravo=1#414
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_126/ed_2016_06_02/pravo1/T265400.html?pravo=1#126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_05_27/pravo1/KP991172.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_05_27/pravo1/KP991172.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_05_27/pravo1/KP991172.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_05_27/pravo1/KP991172.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_27/pravo1/RE20595.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_27/pravo1/RE20595.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_417/ed_2016_10_06/pravo1/T342500.html?pravo=1#417


Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 гл.16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженої наказом Міністерством юстиції України від 22.02.2012р. № 296/5, 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.  Перелік документів, за якими стягнення 

заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

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

безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів для одержання виконавчих написів 

подаються : а) оригінал нотаріально посвідченої угоди, що передбачає сплату грошових сум, 

передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно; 

б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють 

прострочення виконання зобов'язання. 

     Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що безспірною заборгованістю є 

заборгованість боржника, з якою останній погоджується, що, відповідно, виключає можливість спору 

зі сторони боржника щодо її розміру, строку, за який вона нарахована, тощо, а відтак і документи, які 

підтверджують її безспірність, і на підставі яких нотаріусами здійснюються виконавчі написи, мають 

бути однозначними, беззаперечними, та такими, що містять вираз волі стосовно наявності певної 

заборгованості не тільки кредитора, а й самого боржника, або ж стовідсотково підтверджують 

наявність у боржника перед кредитором заборгованості саме в такому розмірі. 

 


