
Кому: Дніпровський районний суд м. Києва
02000, м. Київ, вул. Сергієнка, 3.

Позивач: Фізична особа – громадянка України
Марініч Олена Володимирівна
Зареєстроване  місце  проживання:  м.  Донецьк,  Київський
проспект, буд. 5-В, кв. 68.
Податковий номер: 1996017603.
Тел.: (067) 367-00-07

Поштова адреса (адреса для  отримання  кореспонденції  від
суду)  :   03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4/для
Марініч О.В.

Відповідач: Моторне (транспортне) страхове бюро України
Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8.
Код ЄДРПОУ: 21647131.
Тел.: (044) 239-20-30.

Ціна позову: 22355 грн. 13 коп.

Позовна заява
про стягнення коштів

У зв’язку з протиправною відмовою Моторного (транспортного) страхового бюро України здійснити регламентну
виплату, з  метою захисту своїх  прав  та  законних  інтересів,  до  суду звертається  громадянка України  Марініч  Олена
Володимирівна.

З метою забезпечення читабельності документу та зручності при викладенні обставин справи та нормативного
обґрунтування було застосовано наступні терміни:

Позивач – Марініч Олена Володимирівна (податковий номер: 1996017603);
Відповідач – Моторне (транспортне) страхове бюро України (код ЄДРПОУ: 21647131);
Третя особа – громадянин Німеччини Саркісов Антон Беніамінович;
Автомобіль– автомобіль Mitsubishi Colt, д/н АН 9983 СТ, власником якого є Позивач;
Експерт – Гончаров Максим Сергійович (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 18 жовтня 2008 року МФ за

№ 6409);
ТОВ «Експерт» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт» (код ЄДРПОУ: 23778601);

Конституція – Конституція України, затверджена законом України від 28 червня 1996 року за № 254к/96-ВР;
ЦКУ – Цивільний кодекс України, затверджений законом України від 16 січня 2003 року за № 435-IV;
ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений законом України від 18 березня 2004 року за

№ 1618-IV;
ЗУ «Про  страхування  відповідальності»  -  Закон  України  «Про  обов’язкове  страхування  цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 року за № 1961-IV;
Постанова  Пленуму  ВССУ від  1  березня  2013  року –  Постанова  Пленуму  Вищого  спеціалізованого  суду

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року за № 4 «Про деякі питання застосування
судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки».

Обставини справи.

25 грудня 2013 року Третя особа, керуючи автомобілем BMW X5 (д/н М 00123), виконуючи маневр початку руху,
не  переконався  у  безпеці  своїх  дій  та  скоїв  наїзд  на  нерухомий  Автомобіль,  внаслідок  чого  Автомобіль  отримав
механічні пошкодження (підтверджується довідкою ДАЇ від 21 січня 2013 року за № 9143652 та довідкою без зазначення
дати, яка підписана капітаном міліції Довбиш А.В.).

При цьому, щодо автомобіля BMW X5 (д/н М 00123), власником якого є  Третя особа,  діє сертифікат «Зелена
картка», виданий в Німеччині, за страховим полісом серія 5862 № D 147/234.315.251, виданий страховою компанією VHV
Allgemeine Versicherungen AG, оскільки вказаний автомобіль зареєстрований саме в Німеччині (копія додається).

Відповідно до положень статті 33 ЗУ «Про страхування відповідальності», з урахуванням положень пункту 16
Постанови Пленуму ВССУ від 18 березня 2013 року, Третя особа зобов’язана була повідомити письмово Відповідача
про настання дорожньо-транспортної пригоди протягом трьох днів.

26  грудня  2012  року,  в  присутності  Позивача і  свідка  –  перекладача  з  німецької  мови  Тищенко  Антона
Юрійовича, шляхом організації конференції за допомогою телефонного зв’язку, Третя особа повідомила свого страховика
і Відповідача, який повідомив про направлення експертів протягом трьох днів.



При цьому, вважаю за необхідне звернути  увагу суду на те,  що відповідно до положень статті  33  ЗУ «Про
страхування відповідальності,  саме  Третя особа повинна повідомляти  Відповідача про ДТП, а  Позивач  взагалі не
зобов’язаний особисто повідомляти Відповідача про ДТП. 

Однак, з метою уникнення непорозумінь, з 26 грудня 2012 року по 16 січня 2013 року, Позивач, з телефонного
номеру Позивача (067-367-00-07), кожного дня, намагалась додзвонитись до Відповідача за телефонами, що зазначені на
офіційному сайті  Відповідача  та в страховому сертифікаті  «Зелена картка»,  що був наданий  Третьою особою (копія
додається) (а саме 044-239-20-31, 044-239-20-30 та 044-239-20-27), для того, щоб від свого імені повідомити про настання
дорожньо-транспортної пригоди, -  однак на телефоні  дзвінки ніхто не відповідав. Факт без  результативності  дзвінків
підтверджуються  заявою  свідків  Миклуш  Марини  Ігорівни  (податковий  номер:  3214803984),  Бойко  Олександри
Альбертівни (податковий номер: 3282805635), та Забродіна Артема Максимовича (податковий номер: 3309022431) (копії
заяв додаються).

В зв’язку з тим, що  Відповідач на телефоні дзвінки  Позивача не відповідав,  Позивач звернувся із заявою до
ТОВ «Експерт» про визначення вартості матеріальних збитків завданих Позивачу, як власнику транспортного засобу, з
метою фіксації  пошкоджень, отриманих  Автомобілем  під час дорожньо-транспортної пригоди та визначення вартості
відновлювальних робіт. 

28 грудня 2012 року  Експертом складено протокол огляду та  фото таблицю пошкоджень  Автомобіля  (копія
додається).

03 січня 2013 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко Донецьк» (офіційний дилер  Mitsubishi
Motors в Україні, код ЄДРПОУ: 32458043) складено рахунок про вартість відновлювального ремонту Автомобіля на суму
27975 (двадцять сім тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять)  грн.  00 коп.  (копія рахунку від 03 січня 2013 року за № 00006
додається).

31  січня  2013 року, оскільки  експерти  Відповідача  так  і  не прибули для огляду пошкодженого  Автомобіля,
Позивач  вимушений  був  провести  відновлювальний  ремонт  Автомобіля за  власні  кошти  (копія  квитанції  від
03 січня 2013 року за № 130310015 та від 02 лютого 2013 року за № 150210013 про оплату рахунку від 03 січня 2013 року
за № 00006 додаються).

14 березня 2013 року Київським районним судом м. Донецьк у справі за № 3/257/238/2013 винесено постанову,
якою встановлено вину Третьої особи у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди від 25 грудня 2013 року, внаслідок якої
Автомобіль зазнав пошкоджень (копія додається).

01 квітня 2013 року  Експертом надано  Позивачу звіт  за № 569,  яким визначено вартість відновлювального
ремонту Автомобіля, яка складає 22355 (двадцять дві тисячі триста п’ятдесят п’ять) грн. 13 (тринадцять) коп. (копія звіту
із додатками додається), та копію його, разом із заявою про ДТП направлено до Відповідача.

Однак, в листі від 24 травня 2013 року за вихідним № 8/3-3/12999 (копія якого додається), Відповідач відмовився
здійснювати регламентну виплату, посилаючись на положення пункту 33.3 статті 33 та підпункту 37.1.3 пункту 37.1 статті
37  ЗУ «Про страхування відповідальності»,  чим порушив законні права та інтереси  Позивача,  що підтверджується
наступним.

Нормативне обґрунтування вимог Позивача.

Згідно положень статті 22 ЦКУ, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права (в даному
випадку – Позивач), має право на їх відшкодування.

Відповідно до  положень  пункту 41.2  статті  41  ЗУ «Про страхування відповідальності»  МТСБУ (в  даному
випадку –  Відповідач) відшкодовує шкоду у разі її  заподіяння транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні,
щодо якого виданий іноземний страховий сертифікат «Зелена картка», що діяв на день дорожньо-транспортної пригоди.

Факт  заподіяння  шкоди  Позивачу  транспортним  засобом  Третьої особи,  яка  керувала  автомобілем,  що
зареєстрований в Німеччині, встановлено постановою Київського районного суду м. Донецьк від 14 березня 2013 року у
справі № 3/257/238/2013.

При цьому, щодо автомобіля  Третьої особи виданий сертифікат «Зелена картка», тому  Позивач звернувся до
Відповідача із вимогами про здійснення регламентної виплати.

Однак, в порушення чинних норм законодавства України, Відповідач відмовився відшкодовувати шкоду завдану
Позивачу діями Третьої особи та взагалі не виходить на зв’язок, чим порушив права та законні інтереси Позивача.

В обґрунтування своєї відмови щодо здійснення регламентної виплати, Відповідач послався на те, що Позивачем
порушено положення пункту 33.3 статті 33 ЗУ «Про страхування відповідальності», а саме не повідомлено Відповідача
про ДТП і не забезпечено йому можливість проведення огляду пошкодженого майна, що є неправомірним у зв’язку із
наступним.

При цьому, чинним законодавством України не передбачено обов’язку Позивача повідомляти  Відповідача про
настання ДТП. Такий обов’язок, в даному випадку, покладений на Третю особу, відповідальність якої застраховано, яка
виконала його і 26 грудня 2013 року,  в присутності Позивача і свідка – перекладача з німецької мови Тищенко Антона
Юрійовича,  шляхом  організації  конференції  за  допомогою  телефонного  зв’язку,  повідомила  свого  страховика  і
Відповідача, який повідомив про направлення експертів протягом трьох днів.

Однак, експерти Відповідача не прибули для огляду Автомобіля протягом трьох днів, а сам Відповідач на зв'язок
більше не виходив.

При  цьому,  відповідно  до  положень  частини  другої  пункту  33.3  статті  33  ЗУ  «Про  страхування
відповідальності», особи (в даному випадку – Позивач) звільняються від обов’язку збереження пошкодженого майна у
такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом



десяти  робочих  днів  після  одержання  Відповідачем повідомлення  про  дорожньо-транспортну  пригоду  його
уповноважений представник не прибув до місцезнаходження такого пошкодженого майна.

В зв’язку із  зазначеним, варто зазначити, що ремонт  Автомобіля Позивачем здійснено 02 лютого 2013 року,
тобто  через  38  днів  після  настання  дорожньо-транспортної  пригоди.  Таким  чином,  Позивачем повністю  виконаний
обов’язок щодо збереження Автомобіля у такому стані, в якому він знаходився після дорожньо-транспортної пригоди.

Відповідно до положень пункту 37.1.3 статті ЗУ «Про страхування відповідальності» підставою для відмови у
здійсненні  регламентної  виплати  є  невиконання  потерпілим  або  іншою  особою,  яка  має  право  на  отримання
відшкодування,  своїх  обов'язків,  визначених  ЗУ  «Про  страхування  відповідальності»,  якщо  це  призвело  до
неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання
або розмір заподіяної шкоди.

В свою чергу, враховуючи те, що разом із заявою від 01 квітня 2013 року про здійснення регламентної виплати
Позивач надав  Відповідачу копію довідки від 21 січня 2013 року за № 9143652 про дорожньо-транспортну пригоду,
копію постанови Київського районного суду м. Донецька від 14 березня 2013 року у справі за № 3/257/238/2013 та звіт від
01 квітня 2013 року за № 569 про оцінку транспортного засобу, Відповідач мав змогу встановити всі факти, необхідні для
здійснення регламентної виплати Позивачу. 

У зв’язку з вищевикладеним,  Позивач вважає, що  Відповідачем порушенні його законні права та інтереси, та
наявні підстави для стягнення з  Відповідача на користь  Позивача суми коштів у розмірі 22355 (двадцять дві тисячі
триста п’ятдесят п’ять) грн. 13 (тринадцять) коп.

Враховуючи вищезазначене та на підставі положень статей 8, 55 і 129 Конституції, 15 і 16 ЦКУ та статей 3, 11,
15, 26 і 107 ЦПК, 

з урахуванням положень статті 22 ЦКУ, статей 33, 37 і 41 ЗУ «Про страхування відповідальності», та положень
Постанови Пленуму ВССУ від 01 березня 2013 року,

Прошу:

1. Стягнути  з  Моторного  (транспортного)  страхового  бюро  України  (код  ЄДРПОУ:  21647131,  адреса
місцезнаходження:  02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8) на користь Марініч Олени Володимирівни
(податковий  номер:  1996017603)  суму  коштів  у  розмірі  22355  (двадцять  дві  тисячі  триста  п’ятдесят
п’ять) грн. 13 (тринадцять) коп.

Додатки: 

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.
2. Копія рахунку від 03 січня 2013 року за № 00006.
3. Копія наряду-замовлення від 31 січня 2013 року за № РЛ004726.
4. Копія квитанцій від 03 січня 2013 року за № 130310015 та від 02 лютого 2013 року за № 150210013.
5. Копія постанови Київського районного суду м. Донецьк від 14 березня 2013 року у справі за № 3/257/238/2013.
6. Копія «Зеленої карти» Саркісова Антона Беніаміновича.
7. Копія звіту експерта Гончарова М.С. від 01 квітня 2013 року за № 569 про оцінку транспортного засобу.
8. Копія довідки від 21 січня 2013 року за № 9143652 про дорожньо-транспортну пригоду.
9. Копія довідки без зазначення дати, яка підписана капітаном міліції Довбиш А.В.
10. Копія листа від 24 травня 2013 року за вихідним № 8/3-3/12999.
11. Копії заяв свідків Миклуш М.І., Бойко О.А. та Забродіна А.М.
12. Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

Позивач                                                                                                                                                                          О.В. Марініч

04 листопада 2013 року


