
«____» _____ 20__р. 

Шевченківський районний суд м. Києва 

вулиця Дегтярівська, 31А, м. Київ, 03680 

Позивач: 

________________________________ 

Адреса: ________________ 

Тел.:  _________________ 

Ідентифікаційний код  ________________ 

Електронна пошта:- ______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

 

Представник позивача:  

 

Адвокат ___________________________ 

Адреса: ________________ 

Ідентифікаційний код  _____________ 

Свідоцтво про права на зайняття  

 адвокатською діяльністю  

Київської обласної кваліфікаційно- 

 дисциплінарної комісії адвокатури 

№ ________  

від ___  ____ ___ року 

Електронна пошта: - ______________ 

Офіційна електронна адреса:  

_____________________ 

Тел.: ___________ 

 

Відповідач: 

 

__________________________________ 

Адреса: _______________________ 

Ідентифікаційний код  ______________ 

Електронна пошта:- невідома 

Офіційна електронна адреса: невідома 

Засоби зв’язку невідомі 

 

Третя особа: 

 

Шевченківський районний відділ  

державної виконавчої служби міста Київ,  

Головного територіального управління юстиції у місті Києві 

 

01032,м. Київ, вул. Саксаганського, 110 

Код ЄДРПОУ 34967593 

Електронна пошта:- невідома 

Офіційна електронна адреса: - невідома 

Засоби зв’язку 044 234 85 13  

 



Позовна заява немайнового характеру 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання права власності на автомобиль та звільнення його із під 

арешту  

08 листопада  2016 року позивач _________________, відповідно до Договору 

купівлі продажу придбав у ____________________, яка діяла  від імені відповідача (ІПН 

_____________) автомобіль марки DAEWOO LANOS, номер двигуна ______________, 

Державний номерний знак АА __________РА. 

Після укладення договору, я звернувся до відділу МРЕO для зняття з реєстрації 

транспортного засобу з метою подальшої реєстрації на своє ім’я. Однак в знятті з 

реєстрації було відмовлено, в зв’язку з тим, що зазначений автомобіль рахується 

арештованим на підставі Постанови про накладення арешту, та Акту опису і арешту майна 

складених державним виконавцем Шевченківського ВДВС. 

Під час укладення Договору купівлі-продажу транспортного засобу я належним 

чином виконав свої зобов’язання та розрахувався з продавцем в повному обсязі, 

передавши грошові кошти продавцю, а продавець в свою чергу передав мені сам 

автомобіль, всі необхідні документи  та комплект ключів від нього. 

З моменту укладення Договору купівлі продажу транспортного засобу автомобіль є 

в моєму користуванні та володінні, що підтверджується відповідними доказами, а саме 

фотокартками придбаного авто. Крім того, мною проведений ремонт спірного автомобіля 

на загальну суму _____________ грн, що підтверджується Актом виконаних робіт 

наданим ФОП _____________________, а також позивачем було оформлено на спірний 

автомобіль поліс ОСЦПВ,  в зв’язку з чим вважаю, що продаж автомобіля фактично 

відбувся. 

Так, дізнавшись про те, що автомобіль значиться арештованим я звернувся з 

запитом до Шевченківського ВДВС з проханням виключити даний автомобіль з Акту 

опису й арешту майна та скасувати арешт автомобіля. 

Згідно з відповіддю наданою, Шевченківським ВДВС, виконавча служба 

підтвердила факт накладення арешту на майно  відповідача (ІПН ______________), 

повідомивши про те, що арешт не може бути знятий в зв’язку з невиконанням боржником 

своїх зобов’язань.  Оригінали відповідних документів, що підтверджують факт 

накладення арешту на спірний автомобіль, знаходяться у Шевченківському районному 

відділі державної виконавчої служби міста Київ, Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві, які позивач немає можливості надати, оскільки не є стороною 

виконавчого провадження. 

Таким чином, позивач не може використовувати транспортний засіб в повному 

обсязі, обмежений як власник у праві володіння, користування та розпорядження майном, 

що належить йому на праві власності, у зв'язку з чим вимушений звернутися  до суду з 

даним позовом за захистом своїх прав та законних інтересів.   

У зв'язку з викладеними обставинами, позивач вважає, що після оплати грошових 

коштів за договором купівлі-продажу та фактичної передачі в користування автомобіля,  

він набув право власності на транспортний засіб марки DAEWOO LANOS, номер двигуна 

_______________, Державний номерний знак АА __________РА, на підставах, що 

передбачені законом. 

Так, частиною 1 статті 316 Цивільного кодексу України передбачено, що 

правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 

закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843361/ed_2017_07_19/pravo1/T030435.html?pravo=1#843361


 


