
«__» __________ 20__ р.                                     До ____________ районного суду м. Києва 

 

Позивач:    Іванов Іван Іванович 

адреса:__________________________________ 

тел: ______________ 

 

 

Відповідач 1: ______________ відділ 

державної виконавчої служби ________ 

міського управління юстиції 

адреса:___________________ 

тел: ______________ 

 

Відповідач 2: Іванова Лариса Вікторівна 

адреса:__________________________________ 

тел: ______________ 

 

 

Позовна заява 

про зняття арешту 
 

На виконанні державного виконавця _____________ відділу державної виконавчої 

служби __________ міського управління юстиції _____(ПІБ виконавця)___ знаходиться 

виконавче провадження номер за ЄДРВП _________ щодо примусового 

виконання  виконавчого листа № __-_____  виданого ________ районним судом м. 

___________ про стягнення з боржника (Іванова І.І.) на користь Відповідача 2 аліментів у 

розмірі 1/3 частини доходів боржника щомісячно (у додатку). 

21.03.2012 року постановою державного виконавця _________ відділу державної 

виконавчої служби __________ міського управління юстиції _____(ПІБ виконавця)___ (у 

додатку) накладений арешт на майно Позивача, що належить йому у межах суми 

заборгованості по аліментам  в розмірі 34 232,02 грн. 

Відповідно до копії розрахунку заборгованості по аліментам по виконавчому листу № 

__-_____  виданому _________ районним судом м. _________ (у додатку) заборгованість у 

Позивача перед Відповідачем 2  відсутня. Станом на 24.12.2013 року наявна переплата в 

розмірі 4204 грн.  

Однак, незважаючи на те, що борг, у зв’язку із виникненням якого було накладено арешт 

на майно Позивача, погашено у повному обсязі, арешт з майна не знято, що порушує законні 

права та інтереси Позивача щодо розпорядження майном, власником якого він є. 

Згідно ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та 

розпорядження своїм майном. 

Згідно зі ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути 

позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, 

встановлених законом. 

Відповідно до ч.1 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що 

майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про 

визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. 

  У  разі  прийняття судом рішення про зняття арешту з майна, арешт з майна знімається 

за  постановою  державного  виконавця  не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо 

про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та 

органу  (установі),  якому  була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на 

майно боржника.  З майна боржника  може  бути  знято  арешт  за  постановою начальника 

відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований 



державний виконавець,  якщо виявлено порушення  порядку  накладення 

арешту,  встановленого цим Законом. Копія постанови начальника відділу державної 

виконавчої служби про зняття  арешту з майна боржника не пізніше наступного дня після її 

винесення надсилається сторонам та відповідному органу  (установі) для зняття арешту.   


