
«____» _____ 2019р. 

Дніпровський районний суд м. Києва 

вулиця Івана Сергієнка, 3, Київ, 02105 

 

Позивач: 

________________________ 

 

Адреса: ____________________ 

ІПН ___________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел.: +380__________ 

Відповідач: 

________________________ 

 

Адреса: ____________________ 

ІПН ___________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел.: +380__________ 

 

Справа № _______________ 

Суддя _____________ 

 

Клопотання 

про застосування заходів процесуального примусу до свідка 

у виді стягнення штрафу 

В провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа 

№-________ за позовом __________ до __________ про стягнення суми завдатку, в якій 

ухвалою суду від ___  ________ 2019 року було відкрито провадження та призначено справу до 

судового розгляду. 

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від ___ ______ 2019 року у вказаній справі 

було закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по справі, в 

судове засідання викликано сторін по справі та свідка _____________. 

В судове засідання ____ ______ 2019 року свідок _________ не з`явилися, про день, час та 

місце судового розгляду був повідомлений належним чином, суд про причини неявки не повідомив. 

 

mailto:icg.style@gmail.com
mailto:icg.style@gmail.com


В судове засідання ____ ______ 2019 року свідок _________ не з`явилися повторно, про день, 

час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином, суд про причини неявки не 

повідомили. 

У зв`язку з неявкою свідка _________ в судовому засіданні було оголошено перерву до ____ 

____ 2019 року для виклика свідка та судом повторно направлено повістку про виклик свідка у 

судове засідання на ___ _______ 2019 року, а також лист-роз`яснення з даного питання. 

В судове засідання ___ ______ 2019 року свідок __________ ще раз не з`явилися, про 

день, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, суд про причини 

неявки не повідомив. У зв`язку з неявкою свідка в судовому засіданні було оголошено 

перерву та призначено  

Згідно ст. 143 ЦПК України, заходами процесуального примусу є процесуальні дії, 

що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання 

відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання 

процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу 

застосовуються судом шляхом постановлен 
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