
ЗАПЕРЕЧЕННЯ
проти позовної заяви

У провадженні судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області Шевченко
Л. В. знаходиться справа № 219/6634/2014-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Бітіка Павла Петровича про стягнення заборгованості.

В зв’язку з тим, що на нашу думку, позовна заява  є необґрунтованою, надаємо суду
наступні заперечення.

З метою забезпечення читабельності документу та зручності при викладенні обставин
справи та нормативного обґрунтування було застосовано наступні терміни:

Кредитний договір – договір про надання споживчого кредиту та заставу майна від 03
квітня 2007 року № 11136055000;

Предмет застави – транспортний засіб, автомобіль марки «DAEWOO», модель LANOS,
рік випуску 2007, колір – чорний, тип ТЗ – легковий седан, номер шасі – SUPT169YD7W322783,
державний номер – АН2068ВХ;

Висновок про вартість майна  - висновок про вартість майна, виконаний ТОВ «Вектор
Оцінки» від 22 вересня 2014 року;

ЦПК  України –  Цивільний  процесуальний  кодекс  України,  затверджений  законом
України від 18 березня 2004 року за № 1618-IV;

Нормативне обґрунтування.
1. Підстави для закриття провадження у справі.
Позивач звернувся до суду з вимогами про стягнення суми заборгованості у вигляді тіла

кредиту і  відсотків  за  кредитом в  повному обсязі  (предмет  позову)  в  зв’язку з  неналежним
виконанням Відповідачем умов Кредитного договору (підстава позову).

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
84500,  м. Артемівськ, вул. Артема, 5.

Позивач:

Відповідач:

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» 
Адреса місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36 – Б.
Код ЄДРПОУ: 34047020.
Засоби зв’язку: невідомі.

Фізична особа - громадянин України 
Бітік Павло Петрович
Зареєстрований за адресою: 84500, Донецька обл.,  м. Артемівськ, вул. Леванського, буд. 36,
кв.24;
Податковий номер: 2947107659.
Тел.: 067 500 87 47.

Адреса  для  листування  (отримання  кореспонденції  від  Суду): 03186,  м.  Київ,
вул. Авіаконструктора Антонова, 4. Приватне підприємство «ФОКС»/для Бітіка П. П.

Справа № 219/6634/2014-ц

Дата та час розгляду
справи:

05 лютого 2015 року о 14 год. 00 хв.



Однак, у 2013 році  Позивач вже звертався до суду щодо вирішення спору між Ним і
Відповідачем про той самий предмет позову і  з тих самих підстав,  -  і  07 серпня 2013 року
Артемівським міськрайонним судом Донецької області вже було вирішено цей спір у справі за №
219/939/2013-ц, згідно за якою з  Відповідача на користь  Позивача стягнуто заборгованість у
вигляді всього тіла кредиту,  всіх відсотків за кредитом і  пені (той самий предмет позову)  в
зв’язку з неналежним виконанням Відповідачем умов Кредитного договору (та ж сама підстава
позову).

Зазначене  рішення  вже набрало  законної  сили  (витяг  з  Єдиного державного реєстру
судових рішень додається) і зазначені правовідносини перейшли в площину виконання судового
рішення.

В свою чергу, згідно положень пункту 2 частини 1 статті 205 ЦПК України, підставою
для  закриття  провадження  у  справі  є  набрання  законної  сили  рішенням суду  ,  ухваленим з
приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Враховуючи вищевикладене, суд не може повторно розглядати справу з тих же підстав,
про той же предмет і між тими ж сторонами, і зобов’язаний закрити провадження у справі.

Ідентичної позиції дотримується Верховний Суд України в своїй ухвалі від 25 квітня
2007 року у  справі  за  № 6-12873кс05 (витяг  з  Єдиного державного реєстру судових  рішень
додається), а саме, судом зазначено, що:

«Так,  відповідно  до  договорів  позики  правові  відносини  сторін  виникли  у  квітні  та
вересні  1996  року,  спір  сторін  щодо  цих  договорів  вирішено  в  1997  році  –  рішення
Малиновського районного суду м.Одеси від 5 березня 1997 року. З моменту ухвалення вказаного
рішення,  яким  вирішено  спір  сторін  щодо  боргових  зобов’язань  ОСОБА_2,  правовідносини
сторін перейшли в  іншу площину – площину виконання судового рішення.  Ці  правовідносини
врегульовані спеціальним законом – Законом України «Про виконавче провадження». З підстав
статті 374 ЦПК України (1963 року) позов ОСОБА_1 про стягнення боргу вже розглянутий
судом, про що свідчить рішення суду від 5 березня 1997 року, а процесуальний закон не допускає
повторного розгляду справи за тих же підстав, про той же предмет і між тими ж сторонами
(п. 3 ст. 227 ЦПК України 1963р., п. 2 ст. 205 ЦПК України 2004 року).»

2.  Стосовно  застосування  принципу  стягнення  заборгованості  з  Відповідача
шляхом укладення договору купівлі-продажу заставного майна.

Позивачем заявлено  вимогу  про  стягнення  заборгованості  за  рахунок  реалізації
заставного  майна  шляхом  продажу  Предмету  застави з  укладанням  від  імені  Відповідача
Позивачем договору купівлі-продажу.

В  свою  чергу,  згідно  положень  пункту  13  Пленуму  Верховного  суду  України  від
18.12.2009 року № 14 резолютивна   частина   повинна   мати  вичерпні,  чіткі, безумовні  й
такі,   що   випливають   зі    встановлених    фактичних  обставин,   висновки   по   суті
розглянутих  вимог  і   залежно  від характеру справи давати відповіді  на  інші  питання,
зазначені  у статтях 215 - 217 ЦПК (1618-15).

Також,  згідно положень пункту 13 Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009
року № 14 в резолютивній частині рішення має бути зазначено  конкретні дії,  які відповідач
повинен  вчинити  та  на  чию користь,   або інший передбачений законом спосіб захисту
порушеного права.

Враховуючи вищевикладене,  Позивач,  який заявив вимоги щодо укладення договору
зобов’язаний  був  надати  суду  проект  договору  купівлі-продажу  з  визначенням  його  умов  і
сторін.

Відсутність  у  позовних  вимогах  проекту і  умов  договору унеможливлює  виконання
судового рішення і є підставою для відмови у задоволенні цих вимог.



3. Стосовно визначення ціни Предмета застави у розмірі 38 782,00 грн.
Позивачем разом з позовною заявою надано Висновок про вартість майна.
Однак,  даний  Висновок  про  вартість  майна  було  складено  без  огляду  Предмету

застави, і зазначена в ньому ринкова ціна Предмета застави не відповідає сучасним цінам на
момент розгляду справи.

В свою  чергу, згідно витягів із сайту  auto.ria.com (витяги додається) ринкова вартість
Предмета застави коливається в цінових рамках від 61 717 грн. до 84 455 грн.

Враховуючи вищезазначене, для прийняття рішення щодо реалізації Предмета застави
необхідно провести судову експертизу  Предмета застави  для встановлення дійсної  ринкової
ціни Предмета застави на день прийняття рішення. 

Враховуючи вищевикладене та на підставі положень статей 27, 66, 169, 205, 215 та 217
Цивільного процесуального кодексу України,  затвердженого законом України  від  18  березня
2004 року за № 1618-IV,

ПРОШУ:
1.  Закрити  провадження  у  справі  №  219/6634/2014-ц  за  позовною  заявою  Публічного
акціонерного  товариства  «Дельта  Банк»  до  Бітіка Павла  Петровича про  стягнення
заборгованості.

Додатки:
1. Витяг рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 07 серпня 2013 року
у справі за № 219/939/2013-ц з Єдиного державного реєстру судових рішень.
2. Витяг ухвали Верховного суду України від 25 квітня 2007 року у справі за № 6-12873кс05 з
Єдиного державного реєстру судових рішень.
3. Витяги із сайту auto.ria.com про ринкову вартість Предмета застави.

Відповідач                                                                                                             П. П. Бітік

03 лютого 2015 року


