
«____» _____ 2018р. 

 

Шевченківський районний суд м. Києва 

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А 

 

 

Позивач: 

_____________________ 

Адреса: _______________________ 

Ідентифікаційний код  ___________- 

Електронна пошта: - __________ 

Офіційна електронна адреса:- відсутня 

Тел. _____________________ 

 

 

Представник позивача: 

 

Адвокат _______________ 

Адреса: _______________________ 

Ідентифікаційний код  ___________- 

Свідоцтво про права на зайняття  

        адвокатською діяльністю  

Київської обласної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури 

 № _________ від __ ___ 20_ року 

Електронна пошта: - __________ 

Офіційна електронна адреса:  

______________________ 

Тел. _____________________ 

 

Відповідач:  

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  

в особі в.о. уповноваженої особи Фонду по 

ліквідації ПАТ  “КБ НАДРА” 

Грицак І.Ю. 

 

Код ЄДРПОУ  20025456 

Адреса: 04053, м. Київ,  

вул. Січових Стрільців, буд.15 

Електронна пошта: - fgvfo@fg.gov.ua 

Офіційна електронна адреса: - 

http://www.fg.gov.ua/ 

Тел.: 044 333-36-55 

 

 

Позовна заява немайнового характеру 

 

 

Позовна заява 

про усунення перешкод в користуванні власністю 

(про припинення обтяження і виключення з реєстру обтяжень рухомого майна запису про 

обтяження заставою транспортного засобу) 

 

При проведенні підготовки щодо оформлення договору відчуження транспортного засобу, а 

саме легкового автомобіля -  моделі: MITSUBISHI GRANDIS, рік випуску: 2006р., колір: синій, об'єм 

двигуна: 2378, вага: 1710, тип кузова: Універсал-b, державний номер ХХХХХ (надалі у тексті – 

транспортний засіб) зсувалося, що даний транспортний засіб знаходиться під обтяженням на підставі 

договору застави транспортного засобу № 3171від 11.07.2006р.  

mailto:fgvfo@fg.gov.ua


Згідно витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майно обтяжувачем є ВАТ КБ 

«НАДРА» в особі його філії ВАТ КБ «Хмельницьке РУ, код: 26382172, а боржником є громадянин 

_________________---, ідентифікаційний код _________________ (фотокопія витягу додається до 

позовної заяви). Окрім того в зазначеному витягу зазначається, що боржником також є позивач -

________________ (ідентифікаційний код ________________, однак між позивачем та ВАТ «КБ 

НАДРА» у тому числі і з ПАТ «КБ НАДРА» ніякі кредитні угоди не укладалися.  

Позивач: - ______________ з 15.05.2014 року є власником легкового транспортного засобу. 

Права власності на транспортний засіб підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного 

засобу, фотокопія якого додається до цього запиту (копія свідоцтва додається до позову).  

Під час придбання позивачем транспортного засобу (15.05.2014р.) та оформлення його у 

власність відомості про те. Що транспортний засіб був у заставі були відсутні. Про те, що 

транспортний засіб є  забезпечення кредитного зобов’язання  третьої особи позивач не знав та не міг 

знати.  

24.09.2018р. адвокат позивача – ________________ звернувся до в.о. уповноваженої особи 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ НАДРА» з адвокатським запитом 

про отримання інформації відносно підтвердження або спростування про те, що транспортний засіб 

знаходиться у заставі. На адресу адвоката на даний адвокатський запит надійшов лист з відповіддю за 

№ від _______ від 02.10.2018р., яким в.о. уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб на ліквідацію ПАТ «КБ НАДРА» підтвердив факт застави транспортного засобу та відмовив в 

знятті обтяження обґрунтовувавши тим, що на даний час у боржника - ____________________ перед 

відповідачем існує непогашена заборгованість по зобов’язанню. 

 

Позивач вважає, що він законно володіє, користується транспортним засобом, так як є 

добросовісним набувачем та власником. Позивач вважає, що обмеження в розпорядженні йог 

власністю, а саме транспортним засобом порушує його законні права та інтереси, які закріпленні 

Конституцією України, тому звертається до Суду з цим позовом.   

 

Відповідно до статті 41 Конституції України та пункту 2 частини першої статті 3, статті 321 

ЦК ніхто не може бути позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, 

встановлених Конституцією та законом. Ураховуючи, що згідно зі статтею 92 Конституції 

України правовий режим власності визначається виключно законами України, то інші нормативно-

правові акти, які обмежують права власника і не мають ознак закону, не підлягають застосуванню.  

 

Згідно зі статтею 317 Цивільного кодексу України, власникові належать права володіння, 

користування та розпоряджання своїм майном. 

Статтею 319 Цивільного кодексу України визначено, що власник володіє, користується, 

розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна 

будь-які дії, які не суперечать закону. 

Відповідно до статті 321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним. Ніхто 

не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може 

бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, 

встановлених законом. 

Згідно зі статтею 391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати 

усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1788#n1788
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran23#n23
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1753#n1753
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2033#n2033
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran2033#n2033
https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2017_07_19&an=843362
https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2017_07_19&an=843364
https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2017_07_19&an=843366
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