До: Фастівського районного суду 
Київської області
Заявник: Вознюк Марина Сергіївна 
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Заінтересована особа:
АКБ “Траст” 
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Я перебуваю у шлюбі з гр. Вознюком Сергієм Анатолійовичем. Шлюб зареєстровано в Святошинському РАЦС м. Києва 12 лютого 1980 р., актовий запис № 34556.
25 січня 2018 р. чоловік пішов з дому на підприємство «Електронмаш», яке було його останнім місцем роботи.
З того дня про Вознюка С. А. нічого невідомо, його пошуки результатів не дали. У зв’язку з його зникненням я зверталася до органів поліції та міграційної служби, проте відомостей про місце його перебування не виявлено, що підтверджується листами цих органів (додатки 2, 3). За місцем народження Вознюка С. А. (с. Борова Київської області) також нічого невідомо про місце його перебування. Факт тривалої відсутності чоловіка можуть засвідчити наші сусіди та його співробітники.
Згідно з ч. 1 ст.  43 ЦК України, фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.
Визнання чоловіка безвісно відсутнім необхідно мені для того, аби продати садову ділянку, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Синьоозерна, 6, ділянка № 56, з метою погашення кредиту в АКБ «Траст», який мій чоловік  Вознюк С. А. взяв на своє ім’я 5 грудня 2017 р.
На підставі ст. 43 ЦК України, керуючись ст. 305, 306 ЦПК України,

ПРОШУ:
Визнати Вознюка Сергія Анатолійовича, 23 травня 1958 р.н., уродженця с. Борової Київської області, безвісно відсутнім.

Додатки:

1) Довідка ЖЕО № 805 про те, що Вознюк Сергій Анатолійович, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 65, кв. 8, відсутній вже більше року.
2) Довідка органів внутрішніх справ про розшук Вознюка Сергія Анатолійовича, який не дав результатів.
3) Лист міграційної служби.
4) Довідка з ПП «Електронмаш» про те, що Вознюк С. А. більше року не з’являвся на роботу.
5) Квитанція про сплату судового збору.
6) Копія заяви на одному аркуші.
7) Заява про виклик свідків.

(дата) (підпис)




