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механізму
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Шановний Денисе Леонтійовичу!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо успіхів у
професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ), представляючи
переважну більшість банківського сектору України, щиро вдячна за співпрацю та
конструктивний діалог, що склався і триває між професійною банківською
спільнотою та Міністерством юстиції України (далі - Мін’юст) під Вашим
керівництвом.
На сьогодні Уряд вже послаблює карантинні обмеження, тому звертаємося
до Вас із проханням поновити розгляд Мін’юстом пропозицій банківської
спільноти щодо вдосконалення механізмів позасудового врегулювання
заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів
(викладені у зверненні НАБУ вих. № 6633-26/02 від 26.02.2020, додається) та
вирішення питання по суті.
Зауважуємо, що у вказаному зверненні міститься проект змін до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку документів, за якими
стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі
виконавчих написів нотаріусів» № 1172 від 29.06.1999, що підготовлений
фахівцями НАБУ за підсумком обговорення питання на робочій зустрічі з
керівництвом профільних департаментів Мін’юсту.
Водночас, у відповіді Мін’юсту № 309/6771-33-20/8.3.1 від 02.04.2020, що
надійшла на адресу НАБУ за підсумками звернення з даного питання, лише
зазначено, що Мін’юстом опрацьовується можливість внесення необхідних змін
(копія листа Мін’юсту додається).

Для банківського співтовариства важливим є розуміння і підтримка з боку
Мін’юсту необхідності удосконалення нормативного регулювання порядку
позасудового врегулювання заборгованості.
Також не менш важливим є вирішення порушеного питання по суті, тому
просимо підтримати пропозиції НАБУ щодо вдосконалення нормативного
регулювання механізму вчинення виконавчих написів нотаріусів та ініціювати
внесення необхідних змін до Постанови КМУ № 1172 для забезпечення чіткості
правового регулювання і однозначного застосування норм, з дотриманням прав та
законних інтересів сторін кредитних правовідносин.
Засвідчуємо свою готовність до подальшої плідної співпраці.
Додатки:
1) звернення НАБУ вих. № 6633-26/02 від 26.02.2020 з проектом змін до
Постанови КМУ № 1172, на 6-ти арк.;
2) копія відповіді Мін’юсту вих. № 309/6771-33-20/8.3.1 від 02.04.2020, на 1му арк.
З повагою
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