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Справа № 620/298/16-ц  

З А О Ч Н Е    Р І Ш Е Н Н Я  

І М Е Н Е М       У К Р А Ї Н И  

  12.07.2016  року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі: 

            головуючого судді     - Огієнка Д.В.,  

            при секретарі         - Ніколенко Л.О., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел. Зачепилівка, цивільну справу №620/298/16-ц за 

позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з 

повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,- 

У С Т А Н О В И В: 

05.05.2016р. до Зачепилівського районного суду надійшов позов товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про 

стягнення заборгованості за кредитним договором, в якому позивач зазначає, що між публічним 

акціонерним товариством «ПЛАТИНУМ БАНК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір 

№610/7215CLBPS від 03.05.2013 р. на суму 6720 грн. та кредитний договір №313/7215CLBPS від 

08.12.2012р. на суму 8142 грн. Між ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» та ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» було 

укладено договір про відступлення права вимоги останньому по вищевказаних кредитних договорах. 

17.06.2015р. між ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» 

укладено договір факторингу №1706/1, відповідно до якого ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» відступив 

позивачу право вимоги до відповідача за кредитним договором. Ввідповідач не виконує своїх зобовязань 

по поверненню кредиту і сума боргу за кредитним договором №610/7215CLBPS від 03.05.2013р. становить 

14519,50 грн., а за кредитним договором №313/7215CLBPS від 08.12.2012р. становить 15189,52 грн., яку 

ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» разом із сумою судового збору у розмірі 1378,00 грн. 

просить суд стягнути з відповідача. 

Провадження за цим позовом відкрито 13.05.2016р.  

Представник позивача товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська 

агенція з повернення боргів» ОСОБА_2 в судове засідання не зявилася, 26.05.2016р. надала заяву, в якій 

просила розглядати справу без її участі, проти постановляння по справі заочного рішення не заперечувала.  

Відповідач ОСОБА_1 не зявилася, будучи в порядку ч. 5 ст. 74 ЦПК України, належним чином 

повідомленою про день та місце розгляду справи. Заяв про розгляд справи без її участі від неї не надійшло. 

Враховуючи наведене, суд ухвалив постановити по справі рішення при заочному розгляді справи. 

Суд, дослідивши матеріали справи: 

-позовну заяву; 
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-копію заяви позичальника ОСОБА_1 від 03.05.2013р.; 

-копію кредитного договору зі страхуванням життя позичальника №610/7215CLBPS від 03.05.2013р. з 

додатком; 

-копію сторінок паспорту та РНОКПП ОСОБА_1; 

-копія виписки по особовому рахунку № 29096721500610 ОСОБА_1; 

-копія розрахунку заборгованості за договором № 610/7215CLBPS від 03.05.2013р. станом на 29.07.2014 р. 

та станом на 14.06.2015р.; 

-копія меморіального ордеру №173280090 від 07.05.2013р.; 

-копія повідомлення ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_1 про відступлення права грошової вимоги; 

-копію повідомлення ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» ОСОБА_1 №001130341 від 25.06.2015р. про 

відступлення права грошової вимоги; 

-копія повідомлення ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» №001130341-1 від 26.06.2015р. 

про порядок погашення заборгованості по кредитному договору № 610/7215CLBPS від 03.05.2013р.; 

-копію заяви позичальника ОСОБА_1 від 08.12.2012р.; 

-копію кредитного договору зі страхуванням життя позичальника №313/7215CLBPS від 08.12.2012р. з 

додатком; 

-копію розрахунку заборгованості за договором №313/7215CLBPS від 08.12.2012р. станом на 29.07.2014р. 

та станом на 14.06.2015р.; 

-копію меморіального ордеру №144490388 від 10.12.2012р.; 

-копію повідомлення ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_1 про відступлення права грошової вимоги; 

-копію повідомлення ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» ОСОБА_1 №001123249 від 25.06.2015р. про 

відступлення права грошової вимоги; 

-копію повідомлення ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» №001123249-1 від 26.06.2015р. 

про порядок погашення заборгованості по кредитному договору №313/7215CLBPS від 08.12.2012р.; 

-копію витягу з додатку №1 до договору факторингу №1706/1 від 17.06.2015 р. від 25.04.2016р.; 

-копію договору факторингу №1706/01 від 17.06.2015р.; 

-копію статуту ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів»; 

-копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №624024 від 12.01.2010р.; 

-копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення 

боргів» від 28.02.2012р. з додатком до нього № 183 серія ФК; 

-копію витягу №12-2962 з ЄДРПОУ ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів»; 

-копію статуту ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС»; 

-копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» з додатком до нього 

№159 серія ФК; 



-копію статуту ПАТ «Платинум Банк»; 

-копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №625920 ПАТ «Платинум Банк» 

видане 19.05.2010р.; 

-копію договору про заміну сторони зобовязання від 17.06.2015р.; 

-копію довіреності ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» від 01.12.2015р. ОСОБА_3 

зареєстрована за №190; 

-копію довіреності ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» від 10.05.2016р. видана 

ОСОБА_2, зареєстрована за №199; 

-довідку Зачепилівського РС ГУДМС України в Харківській області № 318 від 06.05.2016р.; 

-заяву представника ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» ОСОБА_2 від 26.05.2016р.; 

-платіжне доручення №482 від 07.04.2016р.,- 

вважає, що спірні правовідносини повинні регулюватись наступними нормами права: 

- ч. 1 ст. 16 ЦК України: «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого 

немайнового або майнового права та інтересу»; 

-ст.1054 ЦК України: «За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) 

зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених 

договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти»; 

-ст. 1055 ЦК України: «Кредитний договір укладається у письмовій формі»;  

-ст. 1049 ЦК України: «Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій 

самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої 

самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором»; 

-ч. 2 ст. 530 ЦК України: «Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або 

визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. 

Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо 

обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства»; 

- 

-ст. 60 ЦПК України: «Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 ЦК України». 

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню 

з наступних підстав. 

В судовому засіданні встановлено, що між публічним акціонерним товариством «ПЛАТИНУМ БАНК» та 

ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 610/7215CLBPS від 03.05.2013р. на суму 6720 грн. та 

кредитний договір № 313/7215CLBPS від 08.12.2012р. на суму 8142 грн. Між ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» 

та ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» було укладено договір про відступлення права вимоги останньому по 

вищевказаних кредитних договорах. 17.06.2015р. між ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» та ТОВ «ФК 

«Європейська агенція з повернення боргів» укладено договір факторингу № 1706/1, відповідно до якого 

ТОВ «ФК«БІЗНЕСФІНАНС» відступив позивачу право вимоги до відповідача за кредитним договором.  

Із матеріалів справи не вбачається, що відповідач на момент звернення позивача до суду не виконує своїх 

зобовязань по поверненню кредиту первісному кредитору чи попередньому кредитору, так як у справі 

відсутні докази того, що повідомлення про відступлення права вимоги за кредитним договором без дати та 
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без номеру (а.с.287), повідомлення про відступлення права вимоги за кредитним договором від 

25.06.2015р. №001123249 (а.с.29) та повідомлення порядок погашення заборгованості по кредитному 

договору №313/7215CLBPS від 08.12.2012р. та включення персональних даних до бази від 26.06.2015р. 

№001123249-1 (а.с.30) направлені відповідачеві. 

За таких обставин суд має обґрунтовані сумніві у доведеності невиконання зобовязань відповідачем. 

На підставі викладеного, усвідомлюючи свою відповідальність перед народом України, керуючись 

принципами доброчесності та справедливості, а також ст.ст. 10, 11, 88, 208, 209, 212, 214, 215,224,225 ЦПК 

України, - 

В И Р І Ш И В : 

У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська 

агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором 

відмовити. 

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву 

про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.  

Заочне рішення може бути оскаржено позивачем та третьою особою, або їх представниками в 

апеляційному порядку до Апеляційного суду Харківської області через Зачепилівський районний суд 

шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня отримання копії рішення.  

Головуючий 

суддя Зачепилівського районного суду  

Харківської області                                     ОСОБА_4  
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