До: Святошинського районного суду м. Києва
(поштовий індекс, адреса)
Позивач: Топчій Ганни Кирилівни
(поштовий індекс, адреса, телефон)


ЗАЯВА
про відновлення втраченого судового провадження

25 червня 2018 р. рішенням Святошинського районного суду м. Києва у справі № 000/0000/00 про поділ майна мій позов до Сіренка Михайла Карповича був задоволений.
За проханням Сіренка М. К. я протягом року утримувалася від примусового виконання судового рішення. Коли ж зрозуміла, що він умисно затягує передачу належного мені майна, а деякі речі навіть продав, я звернулася до суду із заявою про видачу мені виконавчого листа для примусового виконання рішення суду.
Секретар суду, а потім і головуючий у моїй справі сказали мені, що зробити це неможливо, тому що втрачена моя цивільна справа. Виявляється, що 13 квітня 2019 р. архів суду був залитий гарячою водою внаслідок прориву труби і частина справ, в тому числі моя, були знищені.
З огляду на викладені обставини, я прошу відновити мою цивільну справу, аби я мала можливість одержати виділене мені судом майно.
У мене збереглися такі документи, які були в цивільній справі: копії позовної заяви і заперечень відповідача, копія акту оцінки майна експертом, копія протоколу про огляд спірного майна за місцем його знаходження; копія рішення суду і копія ухвали судової колегії в цивільних справах Апеляційного суду м. Києва, які я надаю суду.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 489 – 491 ЦПК України,

ПРОШУ:

Відновити втрачене судове провадження у справі за позовом Топчій Ганни Кирилівни до Сіренка Михайла Карповича про поділ майна, рішення в якій було ухвалено Святошинським районним судом м. Києва 25 червня 2018 р.

Додатки:
1)Копія позовної заяви.
2)Копія заперечення відповідача.
3)Копія протоколу про огляд спірного майна.
4)Копія акту оцінки майна експертом.
5)Копія рішення суду від 25 червня 2018 р.
6)Копія ухвали судової колегії у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 2 серпня 2018 р.
7)Копія заяви для Сіренка М. К.
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