
__ ___ 20__ р. 

Шевченківський районний суд м. Києва 

вулиця Дегтярівська, 31А, Київ, 03680 

 

Позивач: 

 

______________________________ 

Адреса реєстрації: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

Тел. ______________ 

 

 

Представник позивача: 

 

Адвокат ____________________ 

Адреса для листування: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

Тел. _____________ 

Відповідач: 

Київська міська державна адміністрація м. Києва 

Адреса: вул. Володимирська, 42, м. Київ, 01030 

ЄДОПОУ 00022527 

електронна пошта: dbz@kievcity.gov.ua 

офіційна електронна адреса: https://old.kyivcity.gov.ua 

Тел.(044) 235-61-02 

 

Третя особа: 

Обслуговуючий кооператив  

     «Гаражний кооператив – ГК «Промінь» 

 

Адреса: вул. О. Ольжича, б.48, м. Київ, 010060 

mailto:dbz@kievcity.gov.ua


ЄДРПОУ 22878281 

електронна пошта: невідома 

офіційна електронна адреса: невідома 

Тел.(044) 453-88-32 

 

 

Позовна заява немайнового характеру 

 

 

 

Позовна заява 

про визнання права власності на гаражний бокс гаражно-будівельного кооперативу 

 

 

Рішенням №____ Виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих 

від 12 серпня 1969 року «Про відведення земельної ділянки для будівництва гаражів» була 

відведена земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. _____________, в Шевченківському 

районі міста Києва під будівництво гаражів-боксів гаражно-будівельного кооперативу 

«_____________». 

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) Обслуговуючий кооператив «Гаражний кооператив – ГК «_________», що 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ____________  зареєстровано 16.11.1991 року.   

___________________ –  позивач з 2004 рокує є членом Обслуговуючого 

кооперативу «Гаражний кооператив – ГК «____________» згідно з рішенням загальних 

зборів членів кооперативу, протокол №___ від ____ _____ 2004 року. У зв’язку з чим, для 

оформлення права власності, Головою правління «ГК «_____________» позивачу була 

видана Довідка вих. № ____ від ____.____2011р., про те що вона є членом вказаного 

кооперативу та власником побудованого господарчим способом і введеного в експлуатацію 

гаражного боксу № _____, яким вона постійно користується та сплачує членські внески 

відповідно до Статуту кооперативу.   

Також, у довідці зазначено, що сума пайового внеску сплачена в повному обсязі та 

вказаний гараж не проданий, не заставлений, у спорі і під арештом не знаходиться.   

_____ _____ 2011 року Київським міським бюро технічної інвентаризації та 

реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна позивачці було виготовлено 

технічний паспорт на гаражний бокс № ____. 

___.____2018 р. позивач звернулась до Головного управління житлового 

забезпечення Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду 

«Житло-сервіс» (виконавчий орган Київської міської Ради) з заявою стосовно оформлення 

права власності на даний гаражний бокс. Однак їй було відмовлено в оформленні права 

власності (копія листа –відповіді від __ ____ 2018 р. додається).   

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України, право власності набувається на 

підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, 

якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не 

встановлена судом.   
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