
 

Заява  

про перегляд заочного рішення суду 

 

10 січня 2018  року суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області 

____________ було ухвалено заочне рішення по справі за позовом ПАТ «__________» до 

_______________, ___________________ про стягнення заборгованості за кредитним 

договором, яким позовні вимоги позивача було задоволено. 

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

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

 20 січня 2018 року відповідач-1 – _______________ дізнався про наявність заочного 

рішення отримавши його копію рекомендованим поштовим відправленням на адресу своєї 

реєстрації (копія конверту та роздруківка з офіційного сайту Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» додаються – додатки №№ 2, 3). 

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

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

Зразок заяви про перегляд заочного рішення 

суду за новим Цивільно процесуальним 

кодексом України 

 

 

«_____» ______ 2018 року 

 

 

 

 

 

Уманський міськрайонний суд 

Черкаської області 

20300, м. Умань, вул. Коломенська, 18 

 

 

Позивач: 

 

Публічне акціонерне товариство  

«________________________» 

ЄДРПОУ ______________________ 

Адреса: _____________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 

Тел. ______________ 

 

 

Відповідач - 1: __________________________ 

Адрса: ____________________ 

ІПН ___________________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел. __________ 

 

Представник Відповідача-1: Адвокат __________________________ 

Адрса: ____________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел. __________ 

 

Відповідач-2: 

 

 

 

Суддя: ___________________ 

Справа № ____________________ 

                      

__________________________ 

Адрса: ____________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел. __________ 

 

 



Останній день для подання заяви про перегляд заочного рішення суду припадає на 09 лютого 

2018 року. Отже строк для подання заяви про перегляд заочного рішення суду не пропущений.  
 

Відповідач -1 вважає за необхідне  переглянути вказане заочне рішення з таких 

підстав. 
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.223 ЦПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому 

засіданні в межах встановленого цим Кодексом у разі неявки в судове засідання учасника 

справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце 

судового засідання.  

Відповідно до ч. 4 ст.223 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання 

відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній 

даних чи доказів (постановляє заочне рішення). 

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на 

підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 

1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 

2) відповідач не подав відзив; 

3) позивач не заперечує проти такого вирішення справи. 

 

Отже проведення заочного розгляду справи можливе лише у разі наявності умов, 

визначених у п. 1 ч.2 ст., ч. 4 ст. 223 ЦПК України,  п.1 ч. 1 ст. 280 ЦПК України. 

 

Відповідач-1 та його дружина - Відповідач -2 про виклик у судове засідання на 10 

січня 2018 року на якому було прийняте заочне рішення ніяких повідомлень та судових 

повісток не отримували, а тому не знали про дату та час розгляду справи, що свідчить 

про те, що відповідачі не були належним чином повідомлені про розгляд справи (докази 

про отримання відповідачем-1 судової повістки в матеріалах справи відсутні, конверти 

повернулися з відмітками «за закінченням терміну зберігання» а.с. 42, 45). Зокрема в 

позовній заяві на першій сторінці (а.с. 2) зазначені адреси відповідачів: м. Умань, вул. 

_________, буд.____, однак відповідач-1 та відповідач-2 по справі не зареєстровані за цією 

адресою і тим більше не проживають, у зв’язку з відсутністю будинку, на земельній ділянці 

за вказаною адресою розташований лише фундамент (фотокартки додаються – додатки № 4-

8), також в судовому засіданні буде надано відеозапис. Також на а.с. 30 є відповідь адресно-

довідкового бюро, де чітко зазначено, що Відповідач -1 та Відповідач -2  є зареєстрованими 

за адресою: м. Умань, вул. _____________, буд. ____, тобто за іншою адресою.  

 

Враховуючи вищевикладене, відповідач-1 по справі був позбавлений свого 

законного права на захист своїх цивільних прав та інтересів в суді під час вирішення 

даної цивільної справи та не мав можливості подати відзив на позовну заяву  про 

стягнення заборгованості за кредитним договором. 

 

Посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти 

вимог позивача: 
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