
 

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

УХВАЛА 

01 березня 2017 року Справа № 910/20072/16  

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: 

Головуючого судді Корсака В.А. суддів Сибіги О.М., Швеця В.О. перевіривши касаційну 
скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест" на постанову Київського 
апеляційного господарського суду від 14.12.2016 у справі № 910/20072/16 Господарського суду 
м.Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест" до 
1.Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації),  2.Державного підприємства "Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовиковий стадіон",  3.Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру про припинення права користування земельною 
ділянкою  

в судовому засіданні взяли участь  представники : 

- позивача Кулік Н.В.-          - відповідача 1 не з'явилися - відповідача 2 Лісовський Л.Ф. - 
відповідача 3 Штода І.В., Гавриляк О.М. 

В С Т А Н О В И В : 

          Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.02.2017 у складі колегії суддів: 
головуючого - Корсака В.А., суддів Сибіги О.М., Швеця В.О. розгляд касаційної скарги 
призначено на 01.03.2017 о 10 год. 15 хв. 

01.03.2017 в судове засідання представники Департаменту комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), не 
з'явилися. 

01.03.2017 в судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Укрсоцбудінвест" Кулік Н.В. заявлено клопотання про продовження строку розгляду касаційної 
скарги у даній справі, яке за результатом його розгляду, підлягає задоволенню. 

Частиною третьою статті 69 та частиною першою статті 77 Господарського процесуального 
кодексу України передбачено право суду продовжити строк розгляду спору та відкласти розгляд 
справи в межах встановленого строку вирішення спору. 

Керуючись статтями 69, 77, 86, 1118 Господарського процесуального кодексу, Вищий 
господарський  суд України                                                                                                                          

У Х В А Л И В : 

Продовжити строк розгляду касаційної скарги на 15 днів. 

Відкласти розгляд касаційної скарги на 15 березня 2017 року о 10 год. 40 хв., який відбудеться у 
приміщенні Вищого господарського суду України за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, зал 
судових засідань № 2 (к. 202). 



Головуючий суддя                                                             В. А. Корсак 

Судді                                                                                           О. М. Сибіга 

                                                                                                    В. О. Швець 


