
Примітка 

В данному файлі міститься: 

позовна заява; 

клопотання про витребування доказів судом 

“___” ____ 20__ р. 

 

Шевченківський районний суд м. Києва 

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А 

 

Позивач: 

 

______________________________ 
Адреса для листування: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

 

Представник позивача: 

 

Адвокат ____________________ 

Адреса: _____________________________ 

ІПН _____________ 

                    електронна пошта: ________________ 

офіційна електронна адреса: 

_______________________  

тел. _____________ 

 

Відповідач: 

 

______________________________ 
Адреса: _____________________ 

ІПН _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня  

тел. ______________ 

 

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог до предмета спору: 

Шевченківський районний відділ  

державної виконавчої служби м. Київа  

Головного територіального управління юстиції у м. Києві 

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 110 

Код ЄДРПОУ _______________ 

електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса ______________________ 

 

Тел. ___________ 

 

 

Позов немайнового характеру 

 



Позовна заява 

про зняття (скасування) арешту з майна 

 

_____________________ звертається до Шевченківського районного суду м. Києва з 

позовом про зняття арешту з майна. 

Під час оформлення купівлі-продажу квартири, позивач __________________ дізнався у 

нотаріуса про те, що на все його майно накладений арешт.  

Через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого майна було з’ясовано, що постановою б/н від 09.12.2002 року 

Відділом Державної виконавчої служби Шевченківському р-ні був накладений арешт на все майно 

позивача. 

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для 

здійснення арешту на все майно є постанова б/н від 09.12.2002 р. Відділу державної виконавчої 

служби у Шевченківському p-ні, реєстраційний номер обтяження _____________, зареєстровано 

08.11.2004 10:32:00 за № ___________ реєстратором: Перша київська державна нотаріальна контора, 

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 11, 234-65-63, 234-99-96, 235-30-35 (копія довідки із з Державного 

реєстру додається - додаток № 2). 

Позивач звернувся до Першої київської державної нотаріальної контори з запитом щодо 

надання документу на підставі якого був накладений арешт. 

В результаті була надана копія постанови про арешт майна боржника та оголошення 

заборони на його відчуження від 09.12.2002 р., винесена державним виконавцем 

________________________ відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного 

управління юстиції при примусовому виконанні Виконавчого напису виданого 29.10.2002 року ПН 

КМНОУ в м. Києві про стягнення Боргу з позивача на користь ______________ у сумі ________, 00 

грн.  (копія постанови додається-додаток № 3). 

“____” ______ 2018р. представник позивача  _____________ звернулася з письмовою заявою 

до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві з проханням щодо надання інформації щодо 

статусу даного виконавчого провадження, а також про зняття арешту з майна позивача.  

“___” _____ 2018 року була отримана відповідь, що згідно відомостей, які містяться в АСВП, 

встановлено, що  на виконанні у Відділі не перебуває виконавчий напис від 29.10.2002 року про 

стягнення боргу з позивача на користь ____________ в розмірі _________________ грн.  Також 

було зазначено, що встановити підстави та рік завершення виконавчого провадження не виявляється 

можливим, оскільки виконавчі провадження та журнали реєстрації виконавчих проваджень, 

переданих державним виконавцям з 2002 по 2014 роки знищені за закінченням терміну зберігання. 

У відповіді також було вказано, що у зв'язку з цим відсутні підстави для зняття арешту та 

посилаючись на ст. 59 Закону України “Про виконавче провадження” запропоновано звернутися до 

суду з позовом про зняття арешту з майна (копія відповіді додається - додаток № 4). 

Також було встановлено та документально підтверджено відповіддю на адвокатський запит 

з відділу державної реєстрації смерті те, що _________________  помер 21.11.2012 року (копія 

відповіді додається - додаток № 5). Також було зазначено, що відповідно до листа роз'яснення 

Міністерства юстиції України від 25.05.2009 року № 30-32/167 повний Витяг з Реєстру актів 

цивільного стану направляється відділами реєстрації актів цивільного стану на запит суду, 

нотаріуса, у веденні якого перебуває спадкова справа, а також слідчих органів прокуратури, 

внутрішніх справ, Служби безпеки України. 

Враховуючи зазначене вище, виникла необхідність у витребуванні повного витягу актового 

запису цивільного стану про смерть ______________________ з відділу реєстрації смерті та 

належним чином завіреної копії спадкової справи __________________, для встановлення 

спадкоємців, тобто його правонаступників, з Першої Київської державної нотаріальної контори, так 

як у позивача є труднощі в отриманні зазначених документів, які складають частину доказової бази 

по справі (клопотання про витребування доказів додається - додаток № 6). 

 


