
До Печерського районного суду м. Києва
Оніщенко Ніни Петрівни
(поштовий індекс, адреса, телефон)
у справі за позовом
до Федоренка Михайла Петровича
(поштовий індекс, адреса, телефон)
про визнання недійсним договору
довічного утримання

ЗАЯВА
про забезпечення позову та витребування доказів

08.04.2019 р. я пред’явила в суді позов до Федоренка М. П. про визнання недійсним договору довічного утримання, укла деного між Федоренком М. П. та моєю недієздатною ма тір’ю Касимовою Ю. О. Предметом спору є квартира № 18 в буд. № 15 на вул. Зорге в м. Києві, власником якої зараз є Федоренко М. П.
Мені стало відомо, що останній хоче подарувати цю квар тиру своєму синові. З метою забезпечення позову вважаю необхідним на кладення арешту на спірну квартиру. 
Крім цього, у Касимової Ю. О. немає примірника договору довічного утримання та рішення суду про визнання її недієздатною, а самостійно їх отримати я не можу, попри те, що направляла письмові запити про їх надання. 
Згідно з ч. 1 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених ст. 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Пунктом 1 ч. 1 ст. 150 ЦПК України як один із заходів забезпечення позову передбачено накладенням арешту на майно.
Відповідно до  ч. 1 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. 
Згідно з ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 149–153 ЦПК України,

ПРОШУ:

1.Забезпечити мій позов до Федоренка М. П. шляхом накладення арешту на трикімнатну квартиру № 18 в буд. № 15 на вул. Зорге в м. Києві.
2.Витребувати в державній нотаріальній конторі № 1 м. Ки єва копію договору довічного утримання, укладеного між Касимовою Ю. О. і Федоренком М. П. 05.02.2012 р.
3.Витребувати з Дарницького районного суду м. Києва копію рішення про визнання Касимової Ю. О. недієздатною від 04.08.2011 р.

Додаток:
	Копія Заяви про забезпечення позову та витребування доказів – 1 арк.
	Копія поштової квитанції про направлення запиту до державної нотаріальної контори № 1 м. Києва – 1 арк.
	Копія поштової квитанції про направлення запитів до Дарницького районного суду м. Києва – 1 арк.
	Квитанція про сплату судового збору – 1 арк.


(дата)  (підпис) Онищенко Н.П.


