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   Справа № 181/940/13-ц 

Провадження № 2/181/340/13   

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 

"29" жовтня 2013 р.                                                                                          смт. Межова 

Межівський районний суд Дніпропетровської області в складі: головуючої судді Літвінової Л.Ф., при 

секретарі Кулик К.О., з участю відповідача ОСОБА_1, розглянувши у попередньому судовому засіданні в 

залі суду смт. Межова цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 

компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за 

кредитним договором, 

В С Т А Н О В И В: 

18 вересня 2013 року ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів» звернулося в суд з позовною 

заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

В обґрунтування позову зазначено, що між ПАТ "Платинум Банк" та ОСОБА_1 було укладено кредитний 

договір: № 453/3388СLРS2 від 11 грудня 2011 року на суму 5324.03 грн. на строк до 12 квітня 2012 року та 

кредитний договір: № 104/3833СLРS2 від 31 серпня 2011 року на суму 3442.26 грн. на строк до 1 червня 

2012 року. 

Між ПАТ "Платинум Банк" та ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" було укладено договір про відступлення права 

вимоги, за яким право вимоги по вищезазначеним кредитним договорам було відступлене на користь ТОВ 

"ФК "БІЗНЕСФІНАНС". 

08 жовтня 2012 року між ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" та ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення 

боргів" було укладено договір факторингу № 2, у відповідності до умов якого ТОВ "ФК 

"БІЗНЕСФІНАНС" відступило позивачу право вимоги від відповідача коштів (включаючи проценти, 

комісії, штрафні санкції та інші платежі), право на одержання яких належить ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС", 

а позивач набув право вимоги грошових коштів від відповідача. 

Відповідно до Виписки з реєстру боржників від 08.10.2012 року позивач набув права грошової вимоги до 

відповідача в сумі 6838,24 грн.. 

15 жовтня 2012 року між ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" та ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення 

боргів" було укладено договір факторингу № 3, у відповідності до умов якого ТОВ "ФК 

"БІЗНЕСФІНАНС" відступило позивачу право вимоги від відповідача коштів (включаючи проценти, 

комісії, штрафні санкції та інші платежі), право на одержання яких належить ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС", 

а позивач набув право вимоги грошових коштів від відповідача. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45721110


Відповідно до Виписки з реєстру боржників від 15.10.2012 року позивач набув права грошової вимоги до 

відповідача в сумі 3976,43 грн.. 

На виконання умов договорів факторингу: № 2 від 08 жовтня 2012 року, 16 жовтня 2012 року, та № 3 від 

15 жовтня 2012 року згідно вимог ст.ст.512-514, 516 ЦК України, ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" було 

направлено відповідачу лист з повідомленням про відступлення права вимоги до ТОВ "ФК "Європейська 

агенція з повернення боргів" по зазначеним в позові кредитним договорам. 

Згідно з умовами кредитних договорів позичальник зобов'язується повернути кредити, сплатити проценти 

за користування кредитами та виконати інші зобов'язання в повному обсязі у строки і на умовах, 

передбачених цими договорами. 

Незважаючи на це, відповідач не виконав своїх зобов'язань та перестав повертати надані йому кредити в 

строки, передбачені кредитними договорами. 

У звязку з істотними порушеннями відповідачем умов кредитних договорів, позивачем, який набув права 

грошової вимоги, 16.10.2012 року на адресу відповідача було направлено повідомлення про зміну умов 

кредитних договорів, включення його персональних даних до бази персональних даних та вимогу про 

погашення загальної суми боргу. 

Під час телефонних розмов відповідач неодноразово повідомлявся про наявність заборгованості по 

вказаних кредитних договорах. 

Всупереч умовам кредитних договорів, незважаючи на повідомлення, відповідач не виконав своїх 

зобовязань. Після відступлення ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" позивачу права грошової вимоги до 

відповідача, останній не здійснив жодного платежу для погашення кредитних заборгованостей. 

Таким чином, ОСОБА_1 має непогашену заборгованість перед ТОВ "ФК "Європейська агенція з 

повернення боргів кредитним договором № 453/3388СLРS2 від 11 грудня 2011 року в сумі 6838.24 грн., з 

яких: 

- 4976.98 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 

- 1226.81 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 

- 0 грн. - заборгованість по комісії за управління кредитом; 

- 634.45 грн. - пеня за порушення графіку погашення заборгованості. 

за кредитним договором № 104/3833СLРS2  від 31 серпня 2011 року в сумі 3976.43 грн., з яких: 

- 2786.61 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 

- 893.57 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 

- 0 грн. - заборгованість по комісії за управління кредитом; 

- 296.25 грн. - пеня за порушення графіку погашення заборгованості. 

Позивач просить суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість по кредитному договору № 453/3388СLРS2 від 

11 грудня 2011 року в розмірі 6838,24 грн., заборгованість по кредитному договору № 104/3833СLРS2 від 

31 серпня 2011 року в розмірі 3976,43 грн. та судові витрати. 

Представник позивача в судове засідання не зявився, надавши заяву про розгляд справи в його відсутність. 

На задоволенні позову наполягає. 

Відповідач проти позову не заперечує. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843581/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843581
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Суд, вислухавши пояснення відповідача, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що позовні 

вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав. 

У відповідність ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа 

(кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти. 

Між ПАТ "Платинум Банк" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір: № 453/3388СLРS2 від 11 

грудня 2011 року на суму 5324.03 грн. на строк до 12 квітня 2012 року та кредитний договір: № 

104/3833СLРS2 від 31 серпня 2011 року на суму 3442.26 грн. на строк до 1 червня 2012 року (а.с.8, 13). 

Між ПАТ "Платинум Банк" та ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" було укладено договір про відступлення права 

вимоги, за яким право вимоги по вищезазначеним кредитним договорам було відступлене на користь ТОВ 

"ФК "БІЗНЕСФІНАНС". 

08 жовтня 2012 року між ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" та ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення 

боргів" було укладено договір факторингу № 2, у відповідності до умов якого ТОВ "ФК 

"БІЗНЕСФІНАНС" відступило позивачу право вимоги від відповідача коштів (включаючи проценти, 

комісії, штрафні санкції та інші платежі), право на одержання яких належить ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС", 

а позивач набув право вимоги грошових коштів від відповідача (а.с.31-33). 

Відповідно до Виписки з реєстру боржників від 08.10.2012 року позивач набув права грошової вимоги до 

відповідача в сумі 6838,24 грн. (а.с.5).. 

15 жовтня 2012 року між ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" та ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення 

боргів" було укладено договір факторингу № 3, у відповідності до умов якого ТОВ "ФК 

"БІЗНЕСФІНАНС" відступило позивачу право вимоги від відповідача коштів (включаючи проценти, 

комісії, штрафні санкції та інші платежі), право на одержання яких належить ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС", 

а позивач набув право вимоги грошових коштів від відповідача (а.с.34-36). 

Відповідно до Виписки з реєстру боржників від 15.10.2012 року позивач набув права грошової вимоги до 

відповідача в сумі 3976,43 грн. (а.с.6). 

На виконання умов договорів факторингу: № 2 від 08 жовтня 2012 року, 16 жовтня 2012 року, та № 3 від 

15 жовтня 2012 року згідно вимог ст.ст.512-514, 516 ЦК України, ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" було 

направлено відповідачу лист з повідомленням про відступлення права вимоги до ТОВ "ФК "Європейська 

агенція з повернення боргів" по зазначеним в позові кредитним договорам (а.с.26, 29). 

Згідно з умовами кредитних договорів позичальник зобов'язується повернути кредити, сплатити проценти 

за користування кредитами та виконати інші зобов'язання в повному обсязі у строки і на умовах, 

передбачених цими договорами. 

Всупереч умовам кредитних договорів, незважаючи на повідомлення, відповідач не виконав своїх 

зобовязань. Після відступлення ТОВ "ФК "БІЗНЕСФІНАНС" позивачу права грошової вимоги до 

відповідача, останній не здійснив жодного платежу для погашення кредитних заборгованостей. 

Таким чином, ОСОБА_1 має непогашену заборгованість перед ТОВ "ФК "Європейська агенція з 

повернення боргів кредитним договором № 453/3388СLРS2 від 11 грудня 2011 року в сумі 6838.24 грн., з 

яких: 

- 4976.98 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 

- 1226.81 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 

- 0 грн. - заборгованість по комісії за управління кредитом; 

- 634.45 грн. - пеня за порушення графіку погашення заборгованості. 
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за кредитним договором № 104/3833СLРS2  від 31 серпня 2011 року в сумі 3976.43 грн., з яких: 

- 2786.61 грн. - заборгованість по тілу кредиту; 

- 893.57 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 

- 0 грн. - заборгованість по комісії за управління кредитом; 

- 296.25 грн. - пеня за порушення графіку погашення заборгованості. 

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до 

умов договору та вимог цього Кодексу. 

Боржник, який порушив зобовязання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки (ч.1 ст. 623 ЦК 

України). 

На підставі вище викладеного, необхідно стягнути з відповідача на користь ТОВ «ФК «Європейська 

агенція з повернення боргів» заборгованість по кредитному договору № 453/3388СLРS2 від 11 грудня 2011 

року в розмірі 6838,24 грн., заборгованість по кредитному договору № 104/3833СLРS2 від 31 серпня 2011 

року в розмірі 3976,43 грн. 

Відповідно до ч.1 ст. 88 ЦПК України з відповідача також необхідно стягнути на користь ТОВ «ФК 

«Європейська агенція з повернення боргів» судові витрати по справі, які складаються зі сплати судового 

збору в сумі 229,40 грн. 

Керуючись ст. ст. 10, 11, 209, 212, 214-215 ЦПК України, ст.ст. 526, 527, 549-552, 553-554, 623, 1048-1050, 

1054 ЦК України, суд, - 

В И Р І Ш И В: 

Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з 

повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити 

повністю. 

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Межова вул. Поштова, 29-б Межівського району 

Дніпропетровської області, паспорт серія АЕ № 560673, виданий 02 жовтня 1997 року Межівським РВ 

УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»  (п/р № 

26500000127001 в ПАТ «ТАСкомбанк», ЄДРПОУ 35625014, МФО 339500) заборгованість по кредитному 

договору № 453/3388СLРS2 від 11 грудня 2011 року в розмірі 6838,24 (шість тисяч вісімсот тридцять вісім 

гривень 24 копійки). 

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Межова вул. Поштова, 29-б Межівського району 

Дніпропетровської області, паспорт серія АЕ № 560673, виданий 02 жовтня 1997 року Межівським РВ 

УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»  (п/р № 

26500000127001 в ПАТ «ТАСкомбанк», ЄДРПОУ 35625014, МФО 339500)  заборгованість по кредитному 

договору № 104/3833СLРS2 від 31 серпня 2011 року в розмірі 3976,43 (три тисячі девятсот сімдесят шість 

гривень 43 копійки).  

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Межова вул. Поштова, 29-б Межівського району 

Дніпропетровської області, паспорт серія АЕ № 560673, виданий 02 жовтня 1997 року Межівським РВ 

УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»  (п/р № 

26500000127001 в ПАТ «ТАСкомбанк», ЄДРПОУ 35625014, МФО 339500) судовий збір у розмірі 229,40 

(двісті двадцять девять гривень 40 копійок). 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1984/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1984
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1987/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1987
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1989/ed_2013_07_04/pravo1/T041618.html?pravo=1#1989
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843596/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843596
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843619/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843619
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843623/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843623
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843695/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#843695
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844146/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844146


Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які 

брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, 

можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. 

Суддя: ОСОБА_2  


