
__ ______ 2018р. 

Печерський районний суд м. Києва  

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 42-А 

Тел.: (044) 235-32-78 

ПОЗИВАЧ: 

________________________ 

Адреса: _____________________ 

ІПН ________________ 

електронна пошта: _______________ 

офіційна електронна адреса відсутня  

тел______________  

  

ПРЕДСТАВНИК ПОЗИВАЧА: 

Адвокат ______________ 

Адреса: _____________________ 

ІПН _________________ 

електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

 ____________________  

тел. _____________ 

 

ВІДПОВІДАЧ: 

Публічне акціонерне товариство  

«________________» 

 

Адреса: _________________ 

ЄДРПОУ ___________________ 

          електронна пошта: _____________________  

офіційна електронна адреса _______________  

тел.+_________________ 

ТРЕТЯ ОСОБА: 

Центральний відділ державної виконавчої служби  

міста Вінниця Головного територіального управління юстиції  

у Вінницькій області 

Адреса: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вул. Соборна, 15-А 

ЄДРПОУ 40143408 

          електронна пошта: info_tsr@vnm.vn.dvs.gov.ua  

офіційна електронна адреса – невідома  

тел.+380 432 56-21-50 

 

 

Позовна заява немайнового характеру 

(про захист прав споживачів) 



  

Позовна заява 

про захист прав споживача, визнання права власності на майно та зняття з нього арешту 

 

Між відповідачем - ПАТ «_________» та позивачем – громадянином ____________ «___» 

_____ 2014 р. був укладений договір про надання фінансового лізингу № _________________ 

(надалі – договір фінансового лізингу).  

Відповідно до пункту __ договору фінансового лізингу відповідач передав, а позивач 

прийняв у платне володіння та користування предмет лізингу, а саме легковий автомобіль моделі: 

LADA LARGUS, 2013 року випуску, сірого кольору, об'єм двигуна: 1598, вага: 1307, тип кузова 

Універсал-b (надалі - транспортний засіб та/або предмет лізингу).  

Відповідно умов договору фінансового лізингу під час дії цього договору, при обов’язковій 

умові сплати в повному обсязі заборгованості за лізинговими платежами за умовами даного 

договору, сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування збитків, лізингоодержувач має 

право придбати у власність (викупити) предмет лізингу по його залишковій вартості.   

З боку позивача зобов’язання за договором фінансового лізингу виконанні в повному обсязі, 

що підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків та переходу права власності по фінансовому 

лізингу № _________ від «___» ____ 2018 р.  Таким чином, позивач набув у власність транспортний 

засіб. 

На підставі акту приймання-передачі транспортного засобу від «___» ____ 2018 р. та наданої 

«___» ____ 2018 р. позивачем довіреності на позивача, копії яких додаються, останній звернувся до 

Регіонального сервісного центру в Київської області територіального сервісного центру № ___ МВС 

України з відповідним пакетом документів для здійснення перереєстрації транспортного засобу на 

нього.  

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу позивачу було відмовлено в знятті 

з обліку транспортного засобу у зв’язку з тим, що станом на «___» ____ 2018 р.  позивач внесений 

до Єдиного реєстру боржників на підставі виконавчого провадження № ________ відкритого 

Центральним відділом державної виконавчої служби міста Винниця Головного територіального 

управління юстиції у Вінницької області (копія листа про відмову Регіонального сервісного центру 

в Київської області територіального сервісного центру № _____МВС України від «___» ____ 2018р.  

за № 940  додається). 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про фінансовий лізинг» якщо сторони договору 

лізингу уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на предмет лізингу 

переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо 

договором не передбачене інше. 

Незважаючи на це, позивач не може зареєструвати своє право у відповідних реєструючих 

органах, оскільки Центральним відділом державної виконавчої служби міста Винниця Головного 

територіального управління юстиції у Вінницької області на транспортний засіб накладено арешт, 

що вбачається з витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (копія якого додається до 

позову). 

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10043/ed_2003_12_11/pravo1/Z970723.html?pravo=1#10043
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_119/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#119

