
Солом’янський районний суд м. Києва 

 

вул. Максима Кривоноса, 25, Київ, 03037 

 

 

Позивач:       Майк Сергій Миколайович 

Ідентифікаційний код 1271701530,  

Адреса: Київська обл., Бучанський р-н,  

смт.Немішаєве 

вул. Грушевського, 54  

м.т. +380 98 651 61 19 

електронна адреса: відсутня 

 

 

Відповідач: ТОВ "Фінансова  

Компанія "Еліт Фінанс" 

Ідентифікаційний код юридичної особи:  

40340222, адреса юридичної особи: Україна,  

03035, м. Київ, пл.Солом'янська, буд. 2 

електронна пошта та номер засобу зв’язку: не  

відомі 

 

3-тя особа:   Державне підприємство «Національні  

інформаційні системи» 

Ідентифікаційний код юридичної особи:  

39787008, адреса юридичної особи: вул. 

Бульварно-Кудрявська, 4, м. Київ, 04053 

електронна пошта та номер засобу зв’язку: не  

відомі 

 

Ціна позову не вказується, оскільки позов 

грошовій оцінці не підлягає (п.3 ч. 3 ст. 175 

ЦПК України) 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

(немайнового характеру) 

про усунення перешкод у розпорядженні майном, скасування державної реєстрації 

обтяження рухомого майна 

 

 

1) Щодо юрисдикції та територіальної підвідомчості (підсудності) спору 

 

Згідно з ч. 1 ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК України) 

суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, 

земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких 

здійснюється в порядку іншого судочинства. 

Відповідно до ч. 2 статті 27 ЦПК України позови до юридичних осіб пред’являються в 

суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Враховуючи, що відповідачем у даній справі визначено юридичну особу ТОВ «ФК «Еліт 

Фінанс», останнім відомим місцем знаходження згідно ЄДРПОУ якої є  

м. Київ. пл. Солом’янська, буд. 2 та внаслідок дій та бездіяльності якої, було порушено права та 
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охоронювані законом інтереси позивача, у відповідності до ст.ст. 19, 27 ЦПК України справа 

підсудна Солом’янському районному суду м. Києва.  

 

 

2) Щодо змісту позовних вимог  

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), кожна особа 

має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним 

засадам цивільного законодавства. 

Статтею 16 ЦК України визначено, що  кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту 

цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право. 

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи законних інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися 

органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або 

державних чи суспільних інтересах.  Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у 

розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку. 

Згідно статті 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у 

спосіб, визначений законом або договором. 

Позивач вважає, що ефективним засобом захисту його порушених прав та охоронюваних 

законом інтересів буде звернення до компетентного суду із позовом про усунення перешкод у 

розпорядженні майном та скасування державної реєстрації обтяження рухомого майна. 

 

3) Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення 

доказів, що підтверджують вказані обставини 

 

24.09.2020 року Майк Сергій Миколайович (надалі у т.ч. позивач), звернувся у 

встановленому чинним законодавством порядку до сервісного центру МВС України щодо 

зняття з обліку транспортного засобу та оформлення через сервісний центр МВС договору-

купівлі продажу належного мені на праві приватної власності рухомого майна, легкового 

автомобіля марки ВАЗ 211040, 2011 року випуску, державний номерний знак СВ0322СТ,  

№ кузова(шасі) Y6L211040BL225926. 

За результатами вказаного звернення позивача було повідомлено про відмову у зняті з 

обліку та оформленні договору купівлі-продажу вказаного автомобіля та його реєстрації у 

зв’язку із наявністю у внутрішній базі сервісного центру інформації про приватне обтяження 

вказаного рухомого майна та заборону його відчуження. 

Згідно наданої у сервісному центрі МВС України інформації  - витягу з Державного 

реєстру обтяжень рухомого майна № 68277031 від 24.09.2020 року, вбачається наявність в 

Державному реєстрі приватного обтяження, тип обтяження застава рухомого майна, запис про 

який внесено реєстратором Кондратюк Наталією Сергієвою 16.09.2020 року за № 2811157 на 

підставі договору про відступлення права вимоги серія № б/н від 23.06.2020р. виданого ПАТ 

«Акціонерне товариство Дельта Банк» на ВАЗ 211040, 2011 року випуску, державний номерний 

знак АІ4321СО, № кузова (шасі) Y6L211040BL225926. Боржник: Жиров Сергій Олександрович, 

Обтяжувач: ТОВ «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» (надалі у т.ч. відповідач, ТОВ «ФК «Еліт 

Фінанс»), термін дії до 16.09.2025р., звернення стягнення зареєстровано 16.09.2020р. (копія 

витягу додається). 
 


