До: Борзнянського районного суду
Чернігівської області
Позивач: Клименко Віктор Миколайович
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Відповідач: ПП «Принц»
(поштовий індекс, адреса, телефон)

Заява
про перегляд заочного рішення у справі про стягнення заборгованості по заробітній платі

Заочним рішенням Борзнянського районного суду Чернігівської області від 2 січня 2019 р. у справі за позовом Клименка В. М. до ПП «Принц» про стягнення заборгованості по заробітній платі було задоволено позовні вимоги Клименка В. М., при цьому було стягнуто з ПП «Принц» на користь Клименка В. М. 54 000 гривень в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі, а також судовий збір на користь держави в сумі 384 грн. 20 коп.
Це рішення підлягає перегляду через те, що ні повістки про виклик в судове засідання, ні копії заочного рішення Борзнянського районного суду від 2 січня 2019 р. ПП «Принц» не отримувало, а про ухвалене рішення дізналося тільки з повідомлення Державної виконавчої служби у Бахмацькому районі від 25 січня 2019 р.
Згідно з листом-відповіддю начальника ЦПЗ № 2 Б. А. Радіча за № 01-13-189 від 30 січня 2019 р. листоноша Кмітливий А. М. 12 грудня 2018 р. рекомендований лист з повідомленням Борзнянського районного суду вручив головному бухгалтеру схожого за назвою ТОВ «Принцип» Огрядній М. Т., яка ніколи з ПП «Принц» в трудових правовідносинах не перебувала.
Відповідно до ч. 1 ст. 284 ЦПК України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Згідно з ч. 1 ст. 288 ЦПК України  заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин.
Згідно з ч. 3 ст. 284 ЦПК 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.
З огляду на викладене вище та на підставі ст.ст. 280, 282, 284, 287-288 ЦПК України,

ПРОСИМО:
1.Поновити пропущений строк для пред’явлення заяви про перегляд заочного рішення.
2.Прийняти заяву про перегляд заочного рішення до свого провадження.
3.Скасувати вказане заочне рішення та призначити справу до розгляду.

Додатки:
1)Копія листа начальника ЦПЗ № 1 Б. А. Радіча за № 01-13-189 від 30 січня 2019 р.
2)Копія повідомлення Державної виконавчої служби у Бахмацькому районі від 25 січня 2019 р.
3)Копія платіжного доручення про сплату судового збору.
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