
до ____________районного суду міста ________ 
вул. ____________, буд. __, м. _____, ___ 

 

Заявник: 

 ______________ 
Адреса проживання: вул. _______, 6yд. __, м. ______, _____ 

ІПН ___________________ 

Тел. моб: (____)________ 

Електронна пошта:_________________ 

 

Представник заявника: 
______________ 

Адреса для листування: вул. _______, 6yд. __, м. ______, _____ 

ІПН ___________________ 

Тел. моб: (____)________ 

Електронна пошта:_________________ 

 

Заява про забезпечення позову 

до подачі позовної заяви 

 

У зв’язку з наміром Заявника звернутися до ____________ районного суду м. ____ з 

позовом до ________(вказується кредитор), приватного виконавця виконавчого округу 

_______області __________, третьої особи на стороні відповідача приватного нотаріуса 

________нотаріального міського округу ____________, про визнання виконавчого 

напису таким, що не підлягає виконанню, Заявник керуючись п.1. ч.1 ст. 152 ЦПК 

України звертається з цією заявою про наступне. 

 

Приватним нотаріусом _________ міського нотаріального округу ____________ 

було вчинено виконавчий напис за № _______ від _______, яким звернено стягнення на 

майно заявника в сумі боргу в розмірі __________ грн. на користь стягувача - 

______________. 

З цього приводу за заявою стягувача _____20__ року приватним виконавцем 

виконавчого округу Київської області ________, було відкрито виконавче провадження 

№ ____________ (копія постанови про відкриття виконавчого провадження додається 

до цієї заяви). 

В рамках проведення виконавчих дій в цьому виконавчому провадженні були 

ухваленні наступні постанови та проведенні виконавчі дії: 

•     Постанова про арешт майна боржника; 

•     Постанова про арешт коштів боржника; 

•      Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника; 

•        Постанова про призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта 

господарювання       для участі у виконавчому провадженні; 

•     Постанова про розшук майна боржника; 

•  ______________________ 

На підтвердження ухвалення вищенаведених постанов та вчинення виконавчих дій 

відповідно до цих постанов до цієї заяви додається інформація про виконавче 



провадження, яку роздруковано із офіційного сайту Міністерства юстиції України 

автоматизованої системи виконавчого провадження: 

https://asvpweb.miniust.gov.ua_______ 

Після ухвалення вищенаведених постанов та проведення виконавчих дій приватний 

виконавець виставив через організатора на електронні торги рухоме майно заявника, 

яке є його власністю, а саме: 

Автомобіль марки ____________ модель ______, кузов № ______________, рік 

виробництва ____, колір _____, державний номер ___________. 

Посилання на веб-сайт системи електронних торгів арештованого майна  

https://asvpweb.miniust.gov.ua_______/
https://asvpweb.miniust.gov.ua_______/

