
 

Заява  

про перегляд заочного рішення суду 

 

13 вересня 2016 року Васильківським міськрайонним судом Київської області в складі: 

головуючого - судді Корнієнка С.В. було винесене заочне рішення по справі № 362/1810/16-ц 

за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до 

_____________ про стягнення кредитної заборгованості, яким позовні вимоги позивача було 

задоволено. 

Інформацію стосовно примусового стягнення за виконавчим листом, виданим 

Васильківським міськрайонним судом Київської області від 23.12.2016р. відповідач дізнався 

Зразок заяви про перегляд заочного рішення з 

посиланням на судові рішення у справі 

 

28 лютого 2018 р. 

 

 

 

 

 

Васильківський міськрайонний суд 

Київської області   

 

08600 м. Васильків,  вул. Шевченка, 8 

 

Відповідач (заявник): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник відповідача (заявника): 

________________________ 

Адреса:  _________________ 
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________ 

Тел.: ________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 

 

 

Адвокат ______________________ 

Адреса для листування: ___________ 

Тел.___________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 

 

 

Позивач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

Код за ЄДРПОУ  14360570 

Адреса: 680514, м. Київ  

вул. Грушевського, 1-Д 

Засоби зв’язку – невідомі 

Електронні адреси – невідомі 

 

 

  

 

 

Суддя: Корнієнко С.В. 

Справа № 362/1810/16-ц 
 

                      

 



коли на адресу підприємства, в якому він працює надійшов лист від Васильківського 

міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління 

юстиції у Київської області з копією постанови про звернення стягнення на заробітну плату, 

пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 30.11.2017р. (копія супровідного листа та 

постанови додаються). 

 

Про наявність заочного рішення по цивільній справі № 362/1810/16-ц відповідач 

дізнався 07 лютого 2018р. у день ознайомлення з матеріалами справи у Васильківському 

міськрайонному суді Київської області.  

 

Відповідач не був присутній при проголошенні заочного рішення суду та в загалі не знав 

про відкриття судового провадження за позовом позивача.  

 

Відповідно до ст. 123 Цивільного процесуального кодексу України перебіг 

процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати 

або настання події, з якою пов’язано його початок.. 

Відповідно до ч. 6 ст. 124 Цивільного процесуального кодексу України Строк не 

вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали 

або грошові кошти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв’язку. 

Відповідно до ч.1  ст. 284 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення 

може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача..  

Відповідно до ч.2 ст. 284 Цивільного процесуального кодексу України заяву про 

перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його 

проголошення. 

Відповідно до ч.3  ст. 284 Цивільного процесуального кодексу України учасник справи, 

якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на 

поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява 

подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. 

Відповідно до ч.4 ст. 284 Цивільного процесуального кодексу України строк на 

подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску 

з інших поважних причин. 

 

Керуючись наведеними вище нормами законодавства, відраховуючи двадцятиденний 

строк від 07 лютого 2018 року (дата ознайомлення з матеріалами справи та з копією  

заочного рішення) закінчення строку припадає на 27 лютого 2018 року, отже строк 

направлення заяви про перегляд заочного рішення – не пропущений. 

 

Відповідач та його представник вважають за необхідне  переглянути вказане 

заочне рішення з таких підстав. 
 


