
Шевченківський районний суд м. Києва 

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А 

 

Позивач: 

_____________________ 

Адреса: _______________________ 

Ідентифікаційний код  ___________- 

Електронна пошта: - __________ 

Офіційна електронна адреса:- відсутня 

Тел. _____________________ 

 

Відповідачі:  

 

Акціонерне товариство «Комерційний банк 

«ПриватБанк» 

Код ЄДРПОУ 14360570  

Адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, 

будинок 1Д 

Електронна пошта: - невідома 

Офіційна електронна адреса: - невідома 

Тел.: +380 567 353 282 

 

Приватний виконавець  

виконавчого округу ___________ 

_____________________________ 

Адреса: __________________ 

ІПН - невідомий 

Тел.: ____________ 

Електронна пошта: ___________ 

Офіційна електрона адреса: невідома 

 

Ціна позову: _______ грн, ___коп. 

 

 

Позовна заява 

про стягнення безпідставно отриманих коштів за виконавчим написом нотаріуса 

 

«___» _________ 202_ року приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального 

округу _______________ був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № ______, 

яким стягнуто з позивача заборгованість за кредитним договором № _____________ від 

«__».___.____р.  на користь акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк (копія 

виконавчого напису – додається).  

Постановою від «___» _________ 202_ року приватним виконавцем виконавчого округу 

міста ______ ___________________(ПІБ) було відкрито виконавче провадження № ___________ з 

примусового виконання виконавчого напису (копія постанови – додається).  

В рамках зазначеного виконавчого провадження з позивача було примусово стягнуто із його 

заробітної плати на користь АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму  ________ грн. ___ коп. та на 

користь приватного виконавця виконавчого округу міста _____ _______________(ПІБ) грошові 

кошти у розмірі _______ грн. на виконання виконавчого напису.  



За позовом позивача до АТ КБ «ПриватБанк», треті особи: приватний нотаріус 

____________міського нотаріального округу __________, приватний виконавець виконавчого 

округу м. ____  _____________(ПІБ), про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає 

виконанню, рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від «____» _______ 202_ року 

виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню. Зазначене судове рішення набуло 

законної сили «___» ______ 202_р. (копія рішення суду – додається). 

У зв’язку із визнанням судом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню 

постановою приватного виконавця ___________(ПІБ) від ____ ____202_ року виконавче 

провадження № _________ було закрито (закінчено) (копія постанови додається). 

На підставі наведеного вбачається, що грошові кошти із заробітної платні позивача були 

стягнуті та перераховані до АТ КБ «ПриватБанк» безпідставно.  

Відповідно до частин 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу . 

Загальні підстави для виникнення зобов`язання у зв`язку з набуттям, збереженням майна без 

достатньої правової підстави визначені нормами глави 83 ЦК України. 


