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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                 

                                

  До мене, як до народного депутата України, звернувся мешканець 

Пологівського району Запорізької області Мудрик Віктор Гаврилович з 

проханням посприяти у вирішенні питання щодо зняття обтяження з автомобіля 

«ЗАЗ», реєстраційний номер АР 5728 АС. 

В своєму зверненні заявник зазначає, що 24 жовтня 2003 року уклав угоду 

№068141 із ЗАТ «АІСЕ Україна», яка адмініструвала систему «Автоплан», що 

підтверджується сертифікатом до угоди. 

Згідно з угодою, заявник придбав автомобіль «ЗАЗ», реєстраційний номер 

АР 5728 АС, за системою «Автоплан» шляхом внесення грошового внеску на 

момент підписання угоди в сумі 3543, 06 гривень та внесення щомісячних 

внесків згідно із затвердженим графіком між заявником та ЗАТ«АІСЕ Україна», 

що підтверджується додатками до угоди №1 від 24.10.2003 року, №2 від  

24.10.2003 року, №3 від 27.12.2003 року. 

10 лютого 2005 року він отримав автомобіль  «ЗАЗ», реєстраційний номер 

АР 5728 АС,  та було видано свідоцтво про реєстрацію ЯТС №525892 від 

10.02.2005 року. 

Крім того, 10.02.2005 року заявник уклав договір застави із ЗАТ «АІСЕ 

Україна» для забезпечення виконання зобов’язань, передбачених угодою. 

Однак, в листопаді 2016 року в Пологівському МРЕО Запорізької області 

заявникові стало відомо, що автомобіль «ЗАЗ», реєстраційний номер АР 5728 

АС знаходиться під заставою.  



Після цього він неодноразово телефонував до ЗАТ «АІСЕ Україна» за 

телефоном 044-230-0-230, та подав письмові заяви, вимагаючи здійснити 

відповідні заходи щодо зняття з автомобіля «ЗАЗ», реєстраційний номер АР 

5728 АС, обтяжень (застави) на тій підставі, що всі умови угоди заявник 

виконав, сплатив відповідні внески, повністю виплативши вартість автомобіля 

в розмірі 40 869, 12 гривень, а договір застави, який діє до повного виконання 

зобов’язань, припинив свою дію.    

Однак, дані заяви залишені без відповіді та задоволення. 

На теперішній час заявник - власник автомобіля «ЗАЗ», реєстраційний 

номер АР 5728 АС, не може реалізувати надане йому Конституцією України 

право власності вказаним автомобілем. 

Виходячи з зазначеного вище прошу перевірити вказану інформацію та, у 

випадку її підтвердження, здійснити відповідні заходи щодо зняття обтяження 

(виведення із-під застави) з автомобіля «ЗАЗ», реєстраційний номер АР 5728 

АС. 

Про результати розгляду звернення прошу  повідомити мене та заявника 

за адресою:  70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Лугова, 21, у 

встановлений законом строк. 

 

    З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


