
 
 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

12.01.2017 Справа № 910/253/17

Суддя Сташків Р.Б., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Укрсоцбудінвест"  

до              Київської міської ради                          

про визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування.            

Керуючись ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, 

УХВАЛИВ: 

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду. 

2. Розгляд справи призначити на 30.01.17 о 15:40 год.  

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва в залі судових засідань 
№ 17. 

3. Зобов'язати позивача подати суду: 

- письмове обґрунтування порушення охоронюваних законом прав та інтересів Позивача 
прийняттям відповідачем оспорюваного рішення; 

- оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду). 

4. Зобов'язати відповідача подати суду: 

- відзив на позов в порядку статті 59 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують 
викладені в ньому обставини, та докази направлення цих документів позивачу. 

У випадку неможливості подати вищенаведені витребувані документи, суд зобов’язує сторін 
надати обґрунтовані пояснення з цього приводу. 

5. Залучити до участі у розгляді справи у відповідності до ст. 27 ГПК України в якості третіх осіб 
без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Департамент комунальної 
власності міста Києва; Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по 
ковзанярському спорту "Льодовий стадіон"; Міністерство молоді та спорту України; Департамент 
земельних ресурсів. 



Зобов’язати третіх осіб надати суду (або направити поштою) письмові пояснення по суті спору. 

Сторонам направити своїх представників в судове засідання, надавши їм відповідні довіреності, 
які будуть залучені до матеріалів справи. Попередити сторін про відповідальність за невиконання 
вимог ухвали суду відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України, позивача - про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 
81 ГПК України правові наслідки, та звернути увагу відповідача на положення ст. 75 ГПК 
України. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог ст. 33, 34, 36 ГПК 
України, та що вони не позбавлені права направити витребувані судом документи та пояснення по 
суті спору на адресу суду поштовим відправленням або подати їх через канцелярію суду. В свою 
чергу, будь-які документи (кожна сторінка), які подаються сторонами, мають бути належним 
чином засвідчені підписом особи, яка уповноважена на засвідчення відповідності копій 
оригіналам, прошиті, пронумеровані, посвідчені датою та скріплені печаткою підприємства, 
установи, організації. 

 

Суддя                                                                                 Р.Б. Сташків  

 

З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам 
рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання. 

Звертаємо увагу представників учасників процесу, що заяви, клопотання та документи мають бути 
подані до канцелярії суду завчасно, до початку судового засідання для здійснення відповідної 
реєстрації або надіслані поштою з врахуванням поштового обігу. 

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щочетверга з 15:00 до 17:00 год., в 
приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому 
просимо зазначати дату та час, коли представник з’явиться до суду для ознайомлення з 
матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином 
засвідченої копії для залучення до матеріалів справи. 

Інформація щодо руху справи знаходиться в Інформаційному центрі Господарського суду міста 
Києва по тел. 284-18-98, а також на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua.  

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді 
паралельно з документами у паперовому вигляді.  

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: 

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками 
судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-
порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.  

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку 
необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному 
розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної 
Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу 
учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.  


