
До: 

___________________________________ 

(назва органу поліції чи прокуратури) 

Адреса: ____________________________ 

 

Від: 

 

___________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Адреса: ____________________________ 

Паспортні дані ______________________ 

РНОКПП ___________________________ 

Тел.________________________________ 

 

ЗАЯВА 

про вчинення кримінального правопорушення 

 

Цією заявою повідомляю, що починаючи з _______ (дата) мені постійно телефонують та 

надсилають СМС / повідомлення в Viber співробітники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "______________" (надалі - колектори), вимагаючи повернення кредиту в 

сумі _________ (сума боргу), що суттєво перевищує розмір взятих в борг коштів. 

В своїй діяльності колектори застосовують протиправні методи роботи, а саме: 

- примушують мене до виконання цивільно-правових зобов’язань за договором позики 

(кредиту); 

- здійснюють інформування 3-х осіб щодо моїх кредитних зобов’язань без згоди на такі 

дії; 

- погрожують мені завданням тяжких тілесних пошкоджень; 

- погрожують фізичною розправою моїм родичам та знайомим; 

- погрожують позбавленням рухомого та нерухомого майна; 

- проводять розсилку змонтованих фотографій інтимного характеру; 

- здійснюють розсилку фотографій з написами "шахрай" та подібними; 

- здійснюють психологічний тиск на мене та моїх рідних. 

Зрозуміло, що дані діяння, а саме дзвінки з рішучою вимогою сплатити визначену суму 

та погрози вчиняються групою осіб за попередньою змовою, службовими особами з 

використанням службового становища, або навіть організованою групою, оскільки дзвінки 

здійснюють різні особи, представляються працівниками певної організації, а їх діяльність 

неможлива без прямої вказівки керівництва та власників підприємства. 

Впевнений, що такі дії є незаконними та мають корисливі мотиви, а тому мають 

ознаки злочину, передбаченого рядом статей Кримінального кодексу України, серед них: 

 Ст. 129 «Погроза вбивством»; 

 ст.182 «Порушення недоторканності приватного життя»; 

 ст.189 «Вимагання» (вимога передання майна або вчинити дії майнового характеру з 

погрозою застосування насильства над потерпілим або його близькими родичами, 

ушкодженням майна тощо); 

 ст.353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи»;  



 ст. 355 «Примушування до виконання цивільно-правових обов'язків з погрозою 

насильства над потерпілим чи його близьких родичів за відсутності ознак вимагання»; 

 ст.356 «Самоправство». 

Враховуючи викладене, є всі правові підстави для внесення інформації до ЄРДР. 

Для проведення ефективного досудового розслідування надаю наступну інформацію та 

докази злочинних дій колекторів: 

 найменування колекторської компанії - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________________"; 

 адреса колекторської компанії - ____________________________; 

 номери телефонів з яких здійснювались дзвінки та надсилання повідомлень 

________________________________________________________________________; 

 скріншоти смс-повідомлень; 

 скріншоти повідомлень в Viber; 

 скріншоти сторінок з соціальних мереж; 

 записи телефонних розмов на флеш накопичувачі / компакт диску/ 

Враховуючи викладене, 

ПРОШУ: 

1. Визнати зазначену заяву повідомленням про кримінальне правопорушення та 

прийняти її до розгляду. 

2. Внести інформацію до ЄРДР та розпочати кримінальне провадження за ознаками 

злочинів, передбачених відповідними частинами ст.ст.129, 182, 189, 353, 355 та 356 

КК України з врахуванням кваліфікуючих ознак. 

3. Проаналізувати матеріали провадження на предмет виявлення ознак інших злочинів 

та правопорушень, передбачених чинним законодавством України, та скоєних 

працівниками, службовими особами та керівництвом колекторської компанії. 

4. Надати мені довідку про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

5. Інформувати мене про результати досудового розслідування у встановленому 

законом порядку. 

Про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину відповідно до статті 383 КК України попереджений, із статтею ознайомлений, її зміст 

зрозумілий. 

_________  (дата) р. 

 

 ____________ /______ПІБ______/ 

Додатки на ____ арк. 


