
 

Заява  

про перегляд заочного рішення 

 

___ _____201__ року суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська 

_________ було винесене заочне рішення по справі за позовом Публічного акціонерного товариства 

«________________» до _________________ (відповідача) про стягнення заборгованості за кредитним 

договором, яким позовні вимоги позивача було задоволено. 

Відповідач не була присутня при проголошенні вищезазначеного заочного рішення, про що 

вказано в самому рішенні на першій сторінці в останньому абзаці. Копію заочного рішення ні особисто, 

ні засобами поштового зв’язку не отримувала – в матеріалах справи відсутні докази, які б про те 

свідчили. 

Про наявність  заочного рішення та виконавчого провадження відповідачу по справі стало 

відомо лише після того як ____ ____ 201__ року транспортний засіб відповідача був затриманий та 

вилучений інспектором РДПС ГУ НП в Чернігівський області старшим лейтенантом поліції 

___________ (копія акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу додається – додаток 

№ 2). 

___ _____ 201__ року представник відповідача – ____________ ознайомилася з матеріалами 

справи та отримала вищевказане заочне рішення в цивільній канцелярії Амур-Нижньодніпровського 

районного суду м. Дніпра, про що в матеріалах справи наявні розписки. 

 

 

Зразок заяви про перегляд заочного рішення 

суду за новим Цивільно процесуальним 

кодексом України 

 

 

«_____» ______ 20__ року 

 

 

 

 

 
Амур-Нижньодніпровський районний суд 

міста Дніпра 

49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська,будинок 9 

 

Позивач: Публічне акціонерне товариство  

«________________________» 

ЄДРПОУ ______________________ 

Адреса: _____________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 

Тел. ______________ 

 

 

Відповідач (заявник): __________________________ 

Адрса: ____________________ 

ІПН ___________________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел. __________ 

 

Представник Відповідача (заявника): Адвокат __________________________ 

Адрса: ____________________ 
електронна пошта: ________________  

офіційна електронна адреса відсутня 
Тел. __________ 

 
 

Справа № _________ 

Суддя: ______________ 

 



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 з’явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення 

причин; 

3) відповідач не подав відзив; 

4) 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. 223, ч. 4 ст. 223 ЦПК України,  п.1 ч. 1 ст. 280 ЦПК України. 

 

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 статті 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. 

 

При оголошенні заочного рішення суду відповідач присутній не був. Копію заочного рішення 

суду відповідач отримав від свого представника ____ ____ 201__ року. 

 

Керуючись ч. 3 ст. 284 Цивільного процесуального кодексу України, відраховуючи 

двадцяти денний  строк від 21 травня 2018 року (дата отримання повного тексту заочного рішення) 

закінчення строку припадає на ___ ___ 201__ року – тому відповідач має право на поновлення 

пропущеного строку на подання заяви про перегляд заочного рішення (до заяви додається 

клопотання про поновлення строку на подання заяви про перегляд заочного рішення). 

 

Відповідач вважає за необхідне  переглянути вказане заочне рішення з наступних підстав. 
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