
ЗРАЗОК 

 

 

 

До _____________________________________ 
     (повне найменування суду, до якого подається заява) 

адреса суду: _____________________________ 
                  (поштовий індекс, місто, область, район, селище, № буд.) 

 

 

Позивач:      ________________________________________ 
   

________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний  

номер облікової картки платника податків  

(для фізичних осіб) за його наявності або номер  

і серію паспорта для фізичних осіб - громадян  

України) 

 

Місце проживання/перебування: 

________________________________________ 
(поштовий індекс, місто, область, район, селище, №  
буд., № квартири) 

________________________________________________ 

засоби зв’язку: ___________________________ 

                  (номер телефону мобільний, стаціонарний) 

Адреса електронної пошти: _________________ 
                                                   (у разі наявності) 

 

 

Відповідач:       ________________________________________ 
   

________________________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові відповідача/найменування  
юридичної особи) 

 

Місце проживання/місце знаходження: 

________________________________________ 
(поштовий індекс, місто, область, район, селище, №  

буд., № квартири, офісу тощо) 

 

_________________________________________________ 

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному  
державному реєстрі підприємств і організацій України  

(для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством  

України), а також реєстраційний номер облікової картки  

платника податків (для фізичних осіб) за його наявності  

або номер і серію паспорта для фізичних осіб –  

громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі) 

________________________________________________ 

засоби зв’язку: ___________________________ 

                  (номер телефону мобільний, стаціонарний) 

Адреса електронної пошти: _________________ 
                                                   (у разі наявності) 

 

Ціна позову _______________________ 

               (п.3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України) 

 

 



ПОЗОВНА ЗАЯВА 

(майнового характеру) 

про відшкодування шкоди, завданої внаслідок неналежного виконання договору 

зберігання автотранспорту (транспортного засобу) 

 

 

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 статті 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо 

інше не передбачено законом. 

Позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з 

Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. 

Згідно з частиною 6 статті 28 ЦПК України позови про відшкодування шкоди, заподіяної 

майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем заподіяння шкоди. 

Враховуючи, що відповідачем у даній справі визначено юридичну/фізичну особу 

___________________________________________, останнім відомим місцем знаходження якої є 

________________________________________________ та внаслідок порушення умов договору 

якої, було заподіяно матеріальну шкоду позивачу, у відповідності до ст. ст. 19, 27, 28 ЦПК 

України справа підсудна __________________________________________________.  

 

 

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, відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди. 

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 до відповідача про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок неналежного виконання договору зберігання 

автотранспорту (транспортного засобу). 

 

 

. 

 



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

доказів, що підтверджують вказані обставини 

 

____ ______ 20__ року між позивачем (Замовник) та відповідачем (Виконавець) укладено 

договір про надання послуг з паркування автотранспорту з державним номерним знаком 

_________ марки _________, ______ року випуску, з терміном дії до ___ __________  ____ року 

(надалі – Договір). 

Згідно з пунктом 1.1. договору про надання послуг паркування, укладеного між позивачем 

та відповідачем, останній приймає на себе обов`язки по наданню послуг по паркування  


