До: Дарницького районного суду м. Києва
Заявник: Панова Ольга Миколаївна 
25 травня 2002 р.н. 
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Заінтересована  особа:	
Орган опіки і піклування  
Дарницької райдержадміністрації  у м. Києві
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про надання неповнолітній фізичній особі повної цивільної дієздатності

В 2017 році я познайомилась з Сіренком Віктором Сергійовичем. Через деякий час наші почуття переросли у близькі стосунки. Ми мали одружитися, коли мені виповниться 18 років. Та в травні 2018 р. Сіренко Віктор Сергійович трагічно загинув в автомобільній катастрофі. А 12 січня 2019 р. я народила сина Максима, реєстрація його народження проведена в районному відділі реєстрації актів цивільного стану, актовий запис № 1564. Зараз мені виповнилося 17 років. Моє життя ускладнилось. Дитина залишилась без батька. Виникає потреба в подальшому працевлаштуванні та створенні необхідних умов для виховання і матеріального забезпечення дитини. Мій статус неповнолітньої, що передбачає, відповідно до закону, неповну цивільну дієздатність, обмежує мої права та інтереси в цивільно-правових відносинах, зокрема - працевлаштуванні.
У зв’язку з цим я звернулася до органу опіки і піклування із проханням надати мені повну цивільну дієздатність, але мені було запропоновано звернутися до суду. Свою відмову орган опіки і піклування мотивував тим, що для прийняття такого рішення потрібна згода хоча б одного з батьків за відсутності заперечення іншого. Та моя мати померла 26 лютого 2011 р. Про місцеперебування свого батька я нічого не знаю (батьки не були одружені, а мати ніколи не повідомляла, де його можна знайти). Наразі я проживаю в моєї сусідки Ламонько Марії Михайлівни (за адресою: вул. Ічні, 29, кв. 85), яка повністю піклується про мене і утримує за свої кошти від дня смерті моєї матері.
Зазначені обставини змусили мене звернутися до суду із заявою про надання статусу повної цивільної дієздатності.
На підставі чч. 1, 2 ст. 35 ЦК України, керуючись ст.ст. 293, 301, 302 ЦПК України,

ПРОШУ:

Надати мені, Пановій Ользі Миколаївні, 25 травня 2002 р.н., повну цивільну дієздатність.

Додатки:
1)Копія свідоцтва про моє народження.
2)Копія свідоцтва про народження дитини.
3)Довідка з медичного закладу про стан здоров’я матері дитини.
4)Лист органу опіки та піклування про умови прийняття рішення цим органом щодо надання повної цивільної дієздатності.
5)Копія заяви для заінтересованої особи.
6)  Квитанція про сплату судового збору.

(дата) (підпис)



