
«___»_________20__ р.                                              

                        До   Дніпровського районного суду міста Києва 
 

                                   Позивач: 
 

                                   _______________________ 

                                   02099 м. Київ, вул. ______________ 

                                   Тел. _____________ 

  

                                   Відповідач-1:  

                                   П’ятнадцята державна нотаріальна контора міста Києва 

                                   02222 м. Київ, ___________________ 

                                   Тел. ___________  

 

                                   Відповідач-2: 
                                   Міністерство юстиції України 

                                   01001 м. Київ, вул. Городецького, 13 

                                   Тел. __________ 

 

 

                                                       

 

ПОЗОВНА  ЗАЯВА 

   про зняття арешту з майна  
 

 

____ ______ 20__ року за договором купівлі-продажу я придбала нерухоме майно – 

квартиру №____ в будинку _____ по вулиці _______________ в місті Києві. Продавцями 

квартири  являлись в рівних частках _________________ та _______________________. 

     В 2016 році я вирішила продати вказану квартиру. У приватного нотаріуса отримала витяг 

№__________ від ___ _______ 20__ року, з якого видно, що в Єдиному реєстрі заборон 

відчуження нерухомого майна міститься запис від ___ ________ 20__ року за №_________ про 

накладення арешту на частку квартири _______________, яка на момент внесення запису 

належала мені. Запис внесено до Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого 

майна  П’ятнадцятою державною нотаріальною конторою міста Києва, яка є структурним 

підрозділом Міністерства юстиції України. Згідно вказаного запису №________ арешт на ½ 

належної мені квартири накладено згідно Ухвали Деснянського районного суду № б/н від ___ 

_______ 20__ року, тобто після укладення договору купівлі-продажу. 

      Я одразу ж звернулась до Деснянського районного суду міста Києва з заявою про зняття 

арешту. 

В ході розгляду справи суд направив запит до П’ятнадцятої державної нотаріальної 

контори щодо надання копії ухвали, на підставі якої накладено арешт на належне мені майно. 

     Згідно листа П’ятнадцятої державної нотаріальної контори від ___ ___ 20__ року, копія 

ухвали суду №б/н від ___ _____ 20__ року не зберіглась в архіві нотаріальної контори. 

Судом в ході розгляду справи було перевірено реєстраційний облік цивільних справ за 20__ 

рік, але ухвали про накладення арешту на ½ частку належної мені квартири не виявлено. 

      Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від ___ ______ 20__ року в 

задоволенні моєї заяви про скасування арешту відмовлено, так як я не є стороною спору, а 

звертатись до суду з такою заявою мають право лише учасники судового процесу. Крім того, 

неможливо з’ясувати, чи був такий спір насправді. 



Таким чином, на даний час на належне мені майно безпідставно накладено арешт, чим 

порушені мої майнові права щодо розпорядження власністю. 

 


