До __________окружного адміністративного суду
адреса
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ПОЗИВАЧ:
ім’я
(найменування)
позивача,
поштова адреса, а також номер засобу зв’язку,
адреса електронної пошти, якщо такі є
ВІДПОВІДАЧ: Приватний нотаріус _________
міського нотаріального округу ________
______________________________
спеціальний суб’єкт, на якого покладаються
функції державного реєстратора
адреса телефон____________________
номер свідоцтва ______
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ТРЕТЯ ОСОБА_1:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а
також номер засобу зв’язку, адреса електронної
пошти, якщо такі є
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ТРЕТЯ ОСОБА_2:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а
також номер засобу зв’язку, адреса електронної
пошти, якщо такі є

Заява про забезпечення адміністративного позову
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___________ року _________________ (далі ‒ Позивач) згідно з виданою
інформаційною довідкою № _____________ стало відомо про те, що приватним
нотаріусом _____________ міського нотаріального округу _______________________
(спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора) (далі ‒
Відповідач) було прийняте рішення про державну реєстрацію речових прав та їх
обтяжень, індексний № ____________ від ______________ р. (далі ‒ Рішення), відповідно
до якого право власності на майно, що належить Позивачеві, було зареєстроване на іншу
особу, а саме ___________ (далі ‒ Третя особа_2).
З огляду на наведене Позивач подав позовну заяву в межах строків, визначених
частиною другою ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України (далі ‒ КАС
України), та просить суд визнати протиправним і скасувати рішення приватного
нотаріуса _______________ нотаріального округу ___________________ (спеціальний
суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора) про державну
реєстрацію речових прав та їх обтяжень, індексний номер: _________ від __________ р.,
яким зареєстровано за ________________ право власності на об’єкт нерухомого майна, а
саме: квартиру _______________________, скасувати у Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно, номер запису про право власності ____________ від ____________ р.,
який був внесений приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу
____________, поновити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер
запису про право власності ___________ від _____________ р., який був внесений
приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального округу _______________.
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У разі невжиття заходів забезпечення позову існує очевидна небезпека заподіяння
шкоди правам, свободам та інтересам Позивача до ухвалення рішення у справі, оскільки
__________________ може відчужити майно, право власності на яке зареєстроване за ним
спірними рішеннями. Позика первісно отримувалась за допомогою фінансового
помічника компанії _____________, яка пропонувала кредит з мінімальними ставками
відсотків, без посередників і з нотаріальним оформленням. Первісно позика
оформлювалась на строк один рік, після підписання документа у нотаріуса та сплати
першої частини платежу мені було повідомлено, що я маю повернути позику в строк один
місяць, в іншому випадку маю виселитись із квартири. Весь цей час я добросовісно
намагалася повернути позику, проте всю суму від мене не приймають, а вимагають сплати
прострочки ______________ за кожен день, або, відповідно, ________________ за місяць,
таких коштів я не маю, та це і не відповідає умовам договору. Останнім часом я почала
отримувати погрози виселення з квартири, а передумовою звернення до суду стало
отримання повідомлення про виселення ____________ року з речами, ніби на мою
квартиру вже є покупець. Реально суму позики від мене приймати не бажають, за
адресою: ___________ у м. Києві по __________ позичальник не живе, контактів зі мною
уникає, доступу до нього я не маю, я намагалася повернути позику особисто їй, щоб
уникнути посередників __________________ та додаткових витрат, фактично я потрапила
в боргову кабалу.
Таким чином, маю обґрунтовані побоювання щодо можливості відчуження
належної мені квартири до вирішення справи по суті.

