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ПАТ «Родовід Банк» в особі уповноваженої 
особи на ліквідацію АТ «Родовід Банк» - Шевченко А.М

/  Шпітальов Володимир Купріянович

Глушенко Бдуард Петрович

Апеляційний суд м. Києва направляє Вам копію ухвали суду від 06.09.2018 року про 
відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника Публічного 
акціонерного товариства «Родовід банк» в особі уповноваженої особи на ліквідацію АТ 
«Родовід банк» Шевченка А.М. -  адвоката Сухая Марини Василівни на ухвалу Печорського 
районного суду міста Києва від 23 липня 2018 року постановлену під головуванням судді 
Печорського районного суду міста Києва Бортницької В.В.

у цивільній справі № 761/20450/18-ц за заявою уповноваженої особи на ліквідацію 
Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» Шевченка А.М. про вжиття заходів 
забезпечення позову до пред’явлення позову та копію апеляційної скарги (крім особи, яка 
подає апеляційну скаргу).

Відповідно до ст. 360 ЦІІК України, учасники справи мають право подати до суду 
апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу протягом 5 днів з дня вручення ухвали про 
відкриття апеляційного провадження у справі, що має бути викладений у письмовій формі та 
має містити: найменування суду апеляційної інстанції; ім’я (найменування), поштову адресу 
особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адресу 
електронної пошти, за наявності; обгрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної 
скарги; у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу; 
перелік матеріалів, що додаються.

Роз’яснюємо, що відповідно до ч. З ст. 360 ЦПК України, відсутність відзиву на 
апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції.

Згідно з ч. 4 ст. 360 ЦПК України, до відзиву додаються докази надсилання (надання) 
копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам: справи.

Додаток: копія ухвали суду на 1-му арк.; копія апеляційної скарги з додатками 
до неї на 13-ти арк. (крім особи, яка подає апеляційну скаргу).
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