
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

м. Київ 

22.11.2021 Справа № 910/16919/21 

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., дослідивши матеріали справи 

за позовом        товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія  

                         «СФЕРА ЛЮКС» 

до                      Державного підприємства «Спортивний комплекс «АВАНГРАД» 

про                      зобов`язання укласти додаткову угоду                                                                           

           

Представники: 

Від позивача не прибув 

Від відповідача не прибув  

УСТАНОВИВ: 

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою 
відповідальністю "Будівельна компанія "Сфера люкс" до державного підприємства "Спортивний 
комплекс "Авангард" про зобов`язання укласти додаткову угоду до договору підряду № 19 від 
01.06.2021 в такій редакції: " 2.3.1. До початку виконання робіт замовник має право здійснити 
попередню оплату підряднику (аванс) в розмірі - 30% на строк не більше трьох місяців з моменту 
внесення замовником змін до дозволу на початок виконання будівельних робіт, що становить 
22734621,10 грн в т.ч. ПДВ. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату 
виключно з такого рахунку на цілі, визначені цим договором з наданням підтверджуючих 
документів". 

Суд своєю ухвалою від 22.10.21 постановив розгляд справи № 910/16919/21 здійснювати у 
порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 22.11.2021. 

За результатами підготовчого засідання, проведеного 22.11.2021, суд вважає за необхідне закрити 
підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.  

Керуючись ст. ст. 121, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд  

ПОСТАНОВИВ: 



1.Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/16919/21 до судового розгляду по 
суті.  

2.Призначити розгляд справи по суті у судовому засіданні на 13.12.21 о 12:00. Засідання 
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 44- Б, зал № 23 . 

3.Викликати сторін в судове засідання. 

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним 
чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, 
крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання 
без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без 
розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і 
його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору. 

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-
порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua 

Ухвала набрала законної сили 22.11.2021 та оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                                    С. А. Ковтун 


