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Уважно ознайомившись з Вашою відповіддю вважаю за доцільне 

зазначити наступне. 

1. Жодного підтверджуючого документа про зміну кредитора – мною 

не було отримано. Підтверджуючі документи про зміну кредитора 

позичальнику повинен надати первісний кредитор або Ви (дана умова 

передбачена у договорах, що укладаються між первісним кредиторам та  

новим кредитором). 

2. Станом на 17.12.2020 року розмір моєї заборгованості не міг бути 

40 769 грн. Це пов’язано з тим, що я не брав на себе зобов’язання 

сплачувати відсотки за користування, пеню, комісію та інше. В тому числі 

укладення між мною та Товариством з обмеженою відповідальністю 

"МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" саме кредитного 

договору є сумнівним. 

3. Юристи Вашої компанії мають право робити виключно те, що їм 

заманеться. 

Отримання виконавчого напису та його законність не є тотожними 

речами в сучасному світі. Про це вам повинно бути відомо як нікому 

іншому. 
 

У випадку якщо Ви маєте документальне підтвердження виникнення у 

мене перед Вами заборгованості – прошу надайте підтверджуючі 

документи (в електронному вигляді сканкопії) направивши їх на 

електронну адресу melihov91@gmail.com. 

Якщо при аналізі наданих Вами документів мною буде встановлено, що 

дійсно у мене є перед вами зобов’язання, то у такому випадку 

зобов’язуюсь прийняти рішення про погашення його частинами. 

 

У випадку вчинення виконавчого напису та направлення його на 

примусове виконання – звернуся до правоохоронних органів, НБУ як 

регулятора небанківських установ та інших органів, що допоможуть мені 

захистити свої права. 

04.08.2020 року НБУ ухвалив негативне рішення стосовно схожої до 

Вас установи (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-

pershi-rishennya-z-litsenzuvannya-nebankivskih-finansovih-ustanov). 
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В тому числі мною буде подано позов про визнання виконавчого напису 

таким, що не підлягає виконанню. Разом з позовом буде подано заяву про 

забезпечення позову у якій буду просити суд зупинити стягнення на 

підставі виконавчого напису. 

 

Зважаючи на викладене прошу Вас надати мені підтверджуючі 

документи моєї заборгованості перед Вами (кредитний договір, що був 

мною підписаний, розрахунок заборгованості та інші документи на 

підставі яких Ви дійшли висновку про наявність у мене заборгованості 

перед вами у тому розмірі, що було зазначено Вами у зверненні).  

 

У випадку якщо дійсно дійду висновку, що у мене наявна 

заборгованість перед Вами, то у такому випадку повідомлю розмір 

заборгованості, який погоджуюсь погасити у розумні строки. 

Телефонні дзвінки Ваших операторів ні до чого не призведуть. 

Подібний тиск та повторення одного і того самого не призведе до того 

результату, який Ви бажаєте та ставите перед своїми операторами. 

 

Можливість, ресурс та час на спілкування з Вами у мене є, але гадаю 

Ви переслідуєте зовсім іншу ціль ніж спілкування. 

 

З повагою 

                                                                                              А.Р. Меліхов 

06.01.2020 р. 

 

 


