
«____» _____ 20__ р. 

 

_________________  районний суд м. Києва 

Адреса: __________________________ 

 

ПОЗИВАЧ: 

 

______________________________ 
Адреса для листування: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА: 

 

Адвокат ____________________ 

Адреса: _____________________________ 

ІПН _____________ 

пошта: ________________   

офіційна електронна адреса: 

 _______________________  

тел. _____________ 

ВІДПОВІДАЧ: 

ПАТ «_______» 

Адреса: ____________ 

Код ЄДРПОУ ____________ 

Електронна пошта: - __________ 

офіційна електронна адреса: - ___________ 

тел.: ________________ 

 

Позовна заява немайнового характеру.  

 

 

 

Позовна заява 

 

про визнання припиненими зобов'язання за договором застави транспортного 

засобу та зобов’язання вчинити дії щодо припинення обтяження і вилучення запису 

 

Між Відкритим акціонерним товариством «_________________» повним 

правонаступником якого відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті є  

Публічне акціонерне товариство «________________» (надалі - Відповідач) та 

_______________ __ _____ 200__ року було укладено Кредитний договір №____________ 

(надалі Кредитний договір). 

Відповідно до умов п. 1.1 Кредитного договору Позичальник (Позивач) отримав кредит 

у вигляді відновлювальної кредитної лінії на загальну суму _________ (______________) 

долари США 00 центів терміном по 05 лютого 2015 року включно. 

Згідно п.1.5 Кредитного договору встановлена процентна ставка за кредитом у розмірі 

12,5 відсотків річних. 

За домовленістю Сторін ____  _____200__ року Додатковою угодою до Кредитного 

договору було внесено зміни, а саме підвищено відсоткову ставку до 16 (шістнадцяти) 

відсотків річних. 



Для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором між 

Позивачем та Відповідачем було укладено договір застави транспортного засобу 

№____________, який було посвідчено ____ ____200__ року приватним нотаріусом 

Київського міського нотаріального округу __________ за реєстровим №____ (надалі – Договір 

застави). 

Відповідно до п.1.1 договору застави для забезпечення виконання у повному обсязі 

своїх зобов’язань перед заставодержателем (Відповідачем) за кредитним договором та 

можливих змін і доповнень до нього щодо сплати процентів, неустойки (штрафу, пені) 

вчасного та у повному обсязі погашення основної суми боргу за кредитом та будь-якого 

збільшення цієї суми, яке було прямо передбачено умовами кредитного договору, 

відшкодування збитків, іншої заборгованості, Позивач передав у заставу належне йому на 

праві приватної власності майно: автомобіль марки _________ модель ___________, рік 

випуску 200__, колір сірий, шассі (кузов, рама, коляска) № ____________, тип: ТЗ – 

__________, реєстраційний номер _________ (надалі – Предмет застави). 

Вищенаведене майно належить Позивачеві на праві власності, згідно Договору 

№________ купівлі-продажу автомобіля від ___ ____ 200__ року та свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу серії ____ №_____, виданого ___.____.200_ року УДАІ ГУ УМВС 

України в м. Києві. 

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №_____ 

виданого ___.___.20__ року на сьогодні є чинним обтяження, зареєстроване __ .____ 20__ 

року за № ________ реєстратором - Державне підприємство «Інформаційний центр» 

Міністерства юстиції України, підставою якого є Договір застави транспортного засобу 

________, __.___.200__ р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського 

__________, об’єкт обтяження: автомобіль легковий, ______________, 200__ р.в., тип кузова: 

__________, колір кузова: _______, номер об’єкта:  ______________, номер державної 

реєстрації: _____________, відомості про обмеження відчуження:  заборонено 

відчужувати. 
Відповідно до п. 1.3.1 Договору застави Заставодавець (Позивач) зобов’язаний 

повернути кредит (грошові кошти) у розмірі ________ долари США 00 центів у строк до 

05.02.2015 року шляхом перерахування грошових коштів на позичковий рахунок. 

Згідно ст. 11 ЦК України договір є однією з підстав виникнення цивільних прав та 

обов'язків. 

В силу ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим до виконання сторонами. 

Починаючи з _____ 200___ року Позичальником (Позивачем) були допущені 

порушення умов кредитного договору в частині сплати основного боргу та процентів за 

користування кредитними коштами та щомісячної комісії. 

При цьому дані порушення були тимчасовими і такими, що були наслідком погіршення 

фінансового становища позичальника в умовах економічної кризи. І не дивлячись на зазначені 

складнощі, платежі здійснювались протягом всього часу тимчасової неплатоспроможності 

Позичальника, що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості. 
 


