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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (найменування юр.особи)
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ____________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Третя особа: (найменування юр.особи)
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ____________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання поруки припиненою
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(число, місяць, рік) між (назва кредитора/Відповідач) та (П.І.Б.
Боржника) було укладено Кредитний договір, відповідно до умов якого, банк
надав кошти в розмірі (розмір) доларів США, зі сплатою відсотків, строком
до (число, місяць, рік).
В забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним Договором, між
(назва кредитора) та мною було укладено Договір поруки ______ від
___________, відповідно до якого я відповідаю перед банком за виконання
зобов’язань за Кредитним договором (номер договору) у тому ж розмірі, що і
Боржник.
Оскільки Кредитний договір був укладений на строк (дата, місяць, рік),
що є строком виконання основного зобов’язання, то порука припинилася
через шість місяців після настання строку виконання основного зобов’язання.
Протягом цих шести місяців Відповідачем не було пред’явлено вимог до
Позивача, а повідомлення про необхідність погашення заборгованості було
надіслано лише (дата, місяць, рік).
Відповідно до ст. 553 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦК України)
під порукою розуміється договір, за яким поручитель поручається перед
кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Договір поруки є
двостороннім правочином, що укладається з метою врегулювання відносин
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між кредитором і поручителем. Згода боржника на укладення договору
поруки не вимагається.
Згідно з п. (номер) вказаного Договору поруки договір набуває чинності
з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
зобов’язань за Кредитним договором.
Відповідно до частини четвертої ст. 559 ЦК України порука
припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У
разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор
протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного
зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного
зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення
вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до
поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строк, після
якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного
виконання позичальником зобов’язання перед Банком або повного виконання
поручителем взятих на себе зобов’язань, не може розглядатися як
установлений строк дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК
України.
Умови договору поруки про його дію до повного припинення всіх
зобов’язань боржника не свідчать про те, що договором встановлено строк
припинення поруки в розумінні ст. 251, частини четвертої ст. 559 ЦК
України, тому у цьому випадку підлягають застосуванню норми частини
четвертої ст. 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор
протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного
зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.
Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року
№ 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні
спорів, що виникають із кредитних правовідносин», сама по собі умова
договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання
перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе
зобов’язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки,
оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України, згідно з якою строк
визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін
визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче
настати.
Згідно з правовими висновками Верховного Суду України, викладеними
у Постанові від 21 травня 2012 року у справі № 6-68цс11, умови договору
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поруки про припинення поруки після повного виконання позичальником
своїх зобов’язань за кредитним договором не може вважатися встановленим
сторонами договору поруки строком припинення поруки. За таких обставин
порука на підставі частини четвертої статті 559 ЦК України припиняється,
якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання
основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

