
 
Розділ II. Особлива частина 

Тема 2.8. Наказне провадження 

 

Практичне заняття 6 

Тема заняття: Провадження в апеляційному порядку  

 

Мета заняття: засвоїти поняття «апеляційна скарга», підстави та процесуальні  строки 

розгляду справ в справ в апеляційному порядку; вимоги до форми і змісту апеляційної скарги та 

підстави відкриття апеляційного провадження; повноваження суду апеляційної інстанції та межі 

перегляду справ в апеляційному порядку; підстави та  порядок скасування судового рішення суду 

першої інстанції.. 

Студенти повинні:  

Знати: підстави, порядок та строки звернення із апеляційною скаргою; порядок відкриття 

апеляційного провадження та розгляд справи; межі розгляду справ в апеляційному порядку та 

повноваження суду апеляційної інстанції;  підстави для скасування рішення суду першої інстанції.    

Вміти: визначати підстави, строки подання апеляційної скарги та порядок розгляду справи 

в апеляційному порядку; оформити апеляційну скаргу, клопотання (заяву), ухвали в рамках 

апеляційного провадження. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

4. Зразки документів 

Інформаційні ресурси 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України. 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

4. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте підстави відкриття наказного провадження в цивільних справах.  

2. Визначте вимоги до форми і змісту заяви про видачу судового наказ.  

3. Визначте строки розгляду цивільної справи в рамках наказного провадження. 

4. Які правові підстави для відмови у видачі судового наказу у цільній справі?  

5. Визначте порядок розгляду цивільної справи в рамках наказного провадження. 

6. Правові підстави скасування судового наказу. 

7. Визначте порядок набрання законної сили судовим наказом. 

8. Визначте порядок відстрочення чи розстрочення судового наказу.  

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення практичних ситуацій, необхідно ознайомитись з Розділом V Главою 1 

Цивільного процесуального кодексу України «Апеляційне провадження», яка визначає порядок 

здійснення апеляційного провадження за наслідками оскарження рішень суду першої інстанції. 

Необхідно врахувати межі перегляду справи в апеляційному порядку  і повноваження суду 

апеляційної інстанції.(ст.367, 374 ЦПК) 

 Вимоги до форми і змісту постанови (ухвали) суду апеляційної інстанції визначено ст.ст. 

382-385 ЦПК України, структура судового рішення (ухвали) складається з наступних частин: 

вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частини. Порядок їх проголошення визначено 

383 ЦПК. Ознайомитись з Оглядом судової практики з розгляду цивільних справ в апеляційному 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.mfu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nau.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707


порядку.  

Огляд от 18.05.2020, Висновки Великої Палати Верховного Суду. search.ligazakon.ua › link1 

Значення апеляційного провадження полягає в тому, що розгляд справ за апеляційними 

скаргами дозволяє виправляти помилки судів першої інстанції і спрямувати їх діяльність, а також 

забезпечувати правильний та однаковий підхід до застосування норм матеріального і 

процесуального права. Таким чином, перевірка судових рішень апеляційним судом вважається 

гарантією правильного розгляду та вирішення справи. 

Правом апеляційного оскарження наділені сторони та інші особи, які беруть участь у 

справі, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки 

( ст. 352 ЦПК).  

Строки апеляційного оскарження щодо оскарження рішення та ухвали суду першої 

інстанції різняться між собою. (ст. 354 ЦПК). Так, апеляційна скарга на рішення суду подається 

протягом 30  днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції 

подається протягом 15 днів з дня її проголошення. В апеляційній скарзі, яка викладається в 

письмовій формі, мають бути зазначені реквізити, визначені ст.356 ЦПК). 

Порядок подання апеляційної скарги передбачений ст. ст.351-356 ЦПК, яка наголошує, що 

апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції. Цивільні справи у судах апеляційної 

інстанції розглядаються колегією у складі 3 суддів (ст. 368 ЦПК), але правові питання щодо 

прийняття апеляційної скарги до розгляду і підготовку розгляду справи апеляційним судом 

здійснює одноособово суддя-доповідач (ст. 366 ЦПК). 

Якщо апеляційна скарга за формою та змістом не відповідає вимогам, встановленим ст. 356 

ЦПК, перелік яких є вичерпним, суддя-доповідач відповідно до ст. 358 ЦПК відмовляє у відкриті 

провадження у справі.  

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом 2 

місяців з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. (ст.371 ЦПК) 

Підготовча частина судового засідання - це така частина, від належного проведення якої 

залежить ефективність всього судового засідання у справі. (ст.365 ЦПК).   

Розгляд справи по суті - це основна, центральна частина судового засідання апеляційної 

інстанції, в якій колегія суддів апеляційного суду з'ясовує фактичні обставини справи. Вона 

розпочинається доповіддю головуючого про: зміст рішення (ухвали), яке оскаржено; доводи 

апеляційної скарги; межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), 

встановлюватися обставини і досліджуватися докази. 

Судові дебати (промова) - це наступна частина судового засідання апеляційного суду. В 

ній особами, які беруть участь у справі, та їх представниками підбивається підсумок проведеного 

дослідження обставин справи та належних у справі доказів. У судових дебатах особи, які беруть 

участь у справі, виступають з промовами, посилаючись лише на обставини і докази, досліджені в 

судовому засіданні. Після судових дебатів колегія суддів виходить до нарадчої кімнати 

(спеціально обладнаного для прийняття судових рішень приміщення) для ухвалення судового 

рішення, визначивши орієнтовний час його проголошення. 

Ухвалення та проголошення судового рішення - заключна частина судового засідання, в 

якій колегія суддів апеляційного суду перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення 

суду першої інстанції, ухвалює своє рішення (постановляє ухвалу) та оголошує його. При цьому 

апеляційний суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу за правилами ст. 381 ЦПК . 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які повноваження має суд апеляційної інстанції при розгляді цивільних справ? 

2. Який строк та порядок подання апеляційної скарги ?  

3. Хто і з яких підстав має право на апеляційне оскарження ? 

4. Які вимоги до форми і змісту апеляційної скарги і правові наслідки їх недотримання? 

5. Які наслідки пропуску строку на подання апеляційної скарги і порядок їх поновлення? 

6. Який порядок судового засідання в суді апеляційної інстанції? 

7. Який порядок дослідження доказів судом апеляційної інстанції? 

8. З якого моменту набирає чинності рішення(постанова, ухвала) суду апеляційної інстанції? 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VSS00438.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VSS00438.html


 Вирішуючи практичні ситуації слід користуватися Розділом V Главою 1 ЦПК України який 

визначає порядок здійснення апеляційного провадження за наслідками оскарження рішень суду 

першої інстанції. 

 Вимоги до форми і змісту рішення (ухвали) суду апеляційної інстанції визначено ст.ст. 315-

316 ЦПК України, структура судового рішення (ухвали) складається з 4 частин: вступної, 

описової, мотивувальної та резолютивної частини. Порядок їх проголошення визначено 317 ЦПК. 
 

Ситуація 1.  

 Працівник ПП«Альянс» Шамрай А.В. (27.09.1980р.н., проживає м. Новомосковськ, вул. 

Лісна б.34, ідентифікаційний код 4590875412, посада – інженер-механік) 29.02.2020р. звернувся до 

Новомосковського міськрайонного суду з позовом «про стягнення заборгованості» по заробітній 

платі в сумі 20 тис. грн. за період січень-листопад 2019року. Судове засідання було призначено на 

05.03.2020р., про що сторони були належним чином повідомлені. Розглянувши позовні вимоги, 

суд 15.03.2020. постановив рішення, яким задовольнив позов в повному обсязі. 

 Не погодившись з рішенням суду, 27.04.2020р. відповідач подав апеляційну скаргу, 

посилаючись на те, що справа була розглянута без участі відповідача.  

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте:  

1. Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга відповідача? 

2. Визначте підстави скасування  рішення суду першої інстанції. 

3. Які правові наслідки пропуску строку на апеляційне оскарження? 

4. Який процесуальний порядок поновлення процесуального строку?  

Складіть вступну і резолютивну частину постанови суду апеляційної інстанції, згідно 

умов ситуації. (додаток №1.Відсутні дані визначте самостійно). 

 

Ситуація 2.  

 Адвокат громадянки Ярошенко О. А. 10.09.2020р. звернувся до Дніпропетровського 

обласного апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення Новомосковського 

міськрайонного суду від 03.08.2020р. по справі № 567/10/2019 за позовом гр. Леонова П.Р. до гр. 

Ярошенко О.А. «про визнання права власності на квартиру», розташовану за адресою: м. 

Новомосковськ, вул. Садова, б.25 кв.76.  

 Відповідно до ухвали про відкриття апеляційного провадження, судове засідання було 

призначено на 17.10.2020р., про що сторони належним чином повідомлені судом. В судове 

засідання позивачем по справі надано додаткові докази., які на його думку мають суттєве значення 

для справи. Гр. Ярошенко О.А. та її адвокат не з’явилися в судове засідання. 

Постановою апеляційної інстанції від 17.10.2020р. апеляційну скаргу залишено без 

задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. 

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте: 

1. Чи дотримано скаржником всіх вимог щодо подання апеляційної скарга? 

2. Які правові наслідки пропуску строку на подання апеляційної скарги, і який порядок його 

поновлення?  

3. Які дії учасник процесу має вчинити, у випадку неможливості участі в засіданні? 

4. Які  правові наслідки неявки сторони в судове засідання, згідно умов ситуації?  

5. Чи підлягають розгляду в апеляційній інстанції надані позивачем докази? 

Складіть клопотання про перенесення судового засідання, згідно умов ситуації. (додаток 

№2. Відсутні дані визначте самостійно) 

 

Ситуація 3.  

 Громадянка Фролова О. А. 15.07.2019р. направила апеляційну скаргу на рішення 

Жовтневого районного суду м. Дніпро від 15.04.2019р. по справі №567/10/2018 за позовом до гр. 

Назарова О.Р. до гр. Фролової О.А. «про визнання шлюбу недійсним». 

 В судовому засіданні 30.07.2019р.гр. Фролова О.А. відмовилась від поданої нею 

апеляційної скарги. 

 Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте: 

1. Який порядок і правові наслідки відмови від апеляційної скарги? 

2. Які процесуальні дії має вчинити суду, згідно умов ситуації? 

  



Домашнє  завдання 
Закінчити виконання практичної роботи в зошитах для практичних робіт і оформити 

додатки. 

 

 

Додаток №1 

 
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 

__________________________________________________________________ 
ПОСТАНОВА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

22 жовтня 2019 року 
м. Харків 

Справа № 628/232/19 

Провадження № 22-ц/818/4696/19 

Харківський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати у цивільних справах: 
головуючого - Хорошевського О.М. 

суддів - Кіся П.В., Яцини В.Б. 

за участю секретаря Брулевича В.В. 
Учасники справи: 

позивач - ОСОБА_1 

відповідач - ОСОБА_2 
особа яка подала апеляційну скаргу - ОСОБА_3 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Харкові справу за апеляційною скаргою 

особи, яка не приймала участі у справі ОСОБА_3 на рішення Куп`янського міськрайонного суду 

Харківської області від 24 квітня 2019 року, ухвалене суддею Волчек О.О., за позовом ОСОБА_1 до 
ОСОБА_2 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній власності,- 

УСТАНОВИВ: 

У січні 2019 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом в якому просила поділити квартиру розташовану 
за адресою: АДРЕСА_1 , яка є об`єктом спільної сумісної власності та визнати за нею право часткової 

спільної власності на Ѕ її частини. Стягнути судові витрати. 

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що вона є дружиною ОСОБА_2 , з яким перебуває у шлюбі з 
20 жовтня 1990 року. Під час перебування у шлюбі подружжям придбано однокімнатну квартируза 

адресою: АДРЕСА_1 . Право власності ОСОБА_2 підтверджується витягом з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

Посилається на те, що її сімейне життя з відповідачем припинило складатися у зв`язку із несумісністю 
характерів, і їй стало відомо, що чоловік пропонує вказану квартиру на продаж, без її відома та згоди, 

внаслідок чого вона побоюється, що може залишитися без житла, оскільки іншого не має. 

Рішенням Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 24 квітня 2019 року позовні вимоги 
задоволені. 

Поділено спільне майно подружжя, яке є об`єктом спільної сумісної власності, а саме, квартиру, 

розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . 

Визнано за ОСОБА_1 право часткової спільної власності на Ѕ частину однокімнатної квартири, що 
розташована за адресою: АДРЕСА_1 . 

Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 витрат по сплаті судового збору у сумі 768,40 грн. 

В апеляційній скарзі особа, яка не приймала участі у справі, ОСОБА_3 просить рішення суду першої 
інстанції скасувати, як постановлене з порушенням норм матеріального та процесуального права, висновки 

якого не відповідають обставинам справи та відмовити у задоволенні позовних вимог. Здійснити поворот 

виконання рішення скасувавши Державну реєстрацію права власності на спірну квартиру за ОСОБА_1  
Скарга містить посилання на те, що спірна квартира, яка є предметом спору, не перебуває у власності 

ОСОБА_2 , а є власністю ОСОБА_3 на підтвердження чого останнім надані копії рішень суду. 

Представником ОСОБА_1 - ОСОБА_4 надано відзив на апеляційну скаргу ОСОБА_3 в якому зазначено, 

що рішення суду першої інстанції законне та обґрунтоване, яке просить залишити в силі. 
Перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення в межах доводів та вимог апеляційної скарги, 

колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.  

За правилами ч.ч. 1, 2, 5 ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах 
верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до 

норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. 

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в 

судовому засіданні. 



Задовольняючи позовні вимоги суд першої інстанції виходив із того, що вимоги позивача обґрунтовані, 

спірна квартира дійсно є об`єктом спільної сумісної власності подружжя, а тому підлягає поділу у рівних 
частинах. Крім того, зазначено, що суду відомо, що у провадженні суду перебували цивільні справи, де 

відповідачем був ОСОБА_2 , а предметом спору була квартира за вищевказаною адресою, судом були 

витребувані для огляду цивільні справи № 628/2305/16 та № 628/1042/13-ц. Разом з цим , було встановлено, 
що рішення по цих справах до теперішнього часу ОСОБА_2 не виконані, і спірна квартира на теперішній 

час перебуває у власності ОСОБА_2 Тобто наявність рішень у вказаних справах не є перешкодою для 

вирішення питання про поділ спільного майна подружжя. 
Однак вважати, що суд дійшов такого висновку з урахуванням вимог ст. 263 ЦПК України не можна. 

На підтвердження доводів апеляційної скарги ОСОБА_3 надав рішення судів з яких вбачається наступне. 

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 15 вересня 2014 року змінено рішення Куп`янського 

міськрайонного суду Харківської області від 17 липня 2014 року. 
Витребувано у ОСОБА_2 квартиру АДРЕСА_1 та передано її у власність ОСОБА_3 . У задоволенні вимог 

ОСОБА_3 про визнання недійсним договору купівлі-продажу спірної квартири від 10 грудня 2003 року між 

ОСОБА_5 та ОСОБА_2 відмовлено. 
Рішення суду першої інстанції в частині визнання недійсним правочину-доручення від імені ОСОБА_3 

ОСОБА_6 від 24 вересня 2002 року та договору купівлі-продажу спірної квартири від 25 вересня 2002 року 

між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залишено без змін. 
При цьому судом апеляційної інстанції було взято до уваги, що вироком Куп`янського міськрайонного суду 

Харківської області від 05.12.2006 року ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 

190 КК України. Вироком встановлено, що ОСОБА_6 діючи від імені ОСОБА_3 на підставі довіреності, 

нотаріально посвідченої 24 вересня 2002 року, уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 з 
ОСОБА_5 одержавши від покупця грошові кошти ОСОБА_3 їх не передав, чим спричинив останньому 

матеріальну шкоду. 

Судом встановлено факт вибуття спірної квартири з володіння ОСОБА_3 під впливом обману. 
Постановою Апеляційного суду Харківської області від 02 липня 2018 року частково задоволено 

апеляційну скаргу ОСОБА_2 Змінено рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 

07 червня 2017 року. Відмовлено у скасуванні запису про державну реєстрацію права власності ОСОБА_2 

на спірну квартиру та здійснені державним реєстратором права власності за ОСОБА_3 на цю квартиру. 
В частині задоволення позовних вимог ОСОБА_3 про усунення перешкод у здійсненні права власності на 

квартиру АДРЕСА_1 та повернення ОСОБА_3 вказаної квартири шляхом виселення ОСОБА_2 без надання 

іншого житлового приміщення, знявши його з реєстраційного обліку за вказаною адресою залишено без 
змін. 

При цьому суд виходив з того, що ОСОБА_3 як власник спірної квартири має право вимагати усунення 

перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Посилаючись на правила, 
встановлені Законом України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

суд апеляційної інстанції зауважив, що позивач не позбавлений можливості звернутись до державної 

реєстраційної служби з заявою про внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 
Таким чином, право власності на квартиру АДРЕСА_1 визнано за ОСОБА_3 рішеннями суду, які набрали 

законної сили. 

Та обставина, що на час розгляду справи про поділ майна подружжя право власності на спірну квартиру 
зареєстрована за ОСОБА_2 свідчить лише про те, що ОСОБА_3 не звернувся до органу реєстрації з 

відповідними заявами. 

ОСОБА_2 залишився лише титульним власником спірної квартири, що не є підставою для визнання за ним 

права на неї. 
При огляді витребуваних справ, відповідачем у яких був ОСОБА_2 , судом першої інстанції не надано 

належної оцінки вищевказаним рішенням судів. 

З огляду на те, що судом першої інстанції неповно з`ясовано обставини, що мають значення для справи, а 
норми матеріального права застосовані неправильно, оскаржуване рішення підлягає скасуванню згідно 

приписів п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 376 ЦПК України. 

Враховуючи, що оскаржуваним рішенням вирішене питання про права ОСОБА_3 , який участі у справі не 
приймав, у нього виникло право на оскарження відповідно до вимог передбачених ч. 1 ст. 352 ЦПК 

України. 

Що стосується вимоги ОСОБА_3 про поворот виконання оскаржуваного рішення шляхом скасування 

державної реєстрації права власності на спірну квартиру за ОСОБА_1 судова колегія наголошує наступне.  
Суду не надано доказів того, що на виконання оскаржуваного рішення за ОСОБА_1 було зареєстровано 

право власності на Ѕ частину спірної квартири. 

До того ж питання про реєстрацію права власності на нерухоме майно та скасування такої реєстрації 
вирішується згідно Закону України «Про державну реєстрацію», а тому у судовому порядку це питання 

вирішене бути не може. 



У відповідності до ст. 141 ЦПК України судові витрати за подання апеляційної скарги стягнути з ОСОБА_1 

та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 в сумі 1152,60 грн. по 576,30 грн. з кожного.  
Керуючись ст. ст. 367, 368, 376, 381, 382, 383, 384 ЦПК України суд, - 

п о с т а н о в и в: 

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити. 
Рішення Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 24 квітня 2019 року скасувати. 

У задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про поділ майна подружжя, що перебуває у спільній сумісній 

власності відмовити. 
Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 судовий збірв сумі 1152 (одну тисячу сто 

п`ятдесят дві) 60 грн. тобто по 576 (п`ятсот сімдесят шість) 30 грн. з кожного. 

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена 

безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового 
рішення. 

Головуючий О.М. Хорошевський 

Судді: П.В. Кісь 
В.Б. Яцина 

Повний текст постанови складено 25.10.2019. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Додаток№2 

 
До _________________________________________ області      

  

Позивач: _______________________                  

місце проживання: _______________________________ 

 

 Представник позивача:  

__________________________________________________ 

який діє на підставі довіреності___________________________ 

місце знаходження:______________________________________ 

______________________________________________________ 

  

                                                    Відповідачі: ___________________________________  

            місце проживання:__________________________________ 

 

  

Цивільна справа №________________  

 

  

КЛОПОТАННЯ 

про відкладення розгляду цивільної справи 

 

 В провадженні Апеляційного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за Апеляційною 

скаргою ОСОБА_3 на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 30 

червня 2009 року по цивільній справі № X-XXX/XXXX року за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 

про відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки 

(внаслідок дорожньо-транспортної пригоди), яким частково задоволені вимоги позивача   

            Апеляційний суд м. Києва своєю ухвалою призначив розгляд апеляційної скарги ОСОБА_3 

Огли на 2 листопада 2009 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Київської області.  

            Однак, я як представник позивача, Ковальчук С.М., не маю можливості з’явитись на 

розгляд справи у судове засідання, призначеного на 2 листопада 2009 року о 10 год. 30 хв. з 

поважних причин, оскільки приймаю участь у розгляді інших 3 цивільних справ як представник 

однієї із сторін призначених до розгляду на 2 листопада 2009 року в період часу починаючи з 9 

год. 50 хв. до 11 год. 30 хв 

            На підтвердження вказаних вище обставин, я надаю суду________________________ 

          За таких обставин, я не маю можливості з’явитись в судове засідання по розгляду 

апеляційної скарги____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

            У відповідності до ст.________ ЦПК України, апеляційний суд відкладає розгляд справи в 

разі неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі, щодо якої немає відомостей про 

вручення їй судової повістки, або за її клопотанням, коли повідомлені нею причини неявки буде 

визнано судом поважними. 

 Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст. ______ ЦПК України, -            

П Р О Ш У: 

 Визнати причину неявки мене і представника _______________________ в судове засідання 

по розгляду Апеляційної скарги _________________на рішення _________________ 

міськрайонного суду від «___» ________20___ року по цивільній справі № _______ яке 

відбудеться «____» ___________20__р. - поважною та відкласти розгляд цивільної справи на 

інший час.    

 ДОДАТКИ:  



1. ________________________________________________ 

Представник ______________, 

якій діє на підставі довіреності                                  _______________           Ковальчук С.М. 

                                                                                   (підпис)    
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