
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16. тел. 235-24-26

У Х В А Л А 

про повернення позовної заяви 

"01" квітня 2013 р.                                                    Справа № 911/1100/13 

  Суддя Подоляк Ю.В., розглянувши матеріали  

за 
позовом 

Першого заступника прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах 
держави в особі Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради, Підприємства Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру 
профспілок м. Києва “Авангард”  

до Товариства з обмеженою відповідальністю “WM-Україна”  
про стягнення 14982800 грн.  

встановив: 

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Першого заступника прокурора 
Шевченківського району міста Києва в інтересах держави в особі Департаменту освіти, науки, 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, Підприємства Дитячо-юнацького 
учбово-спортивного центру профспілок м. Києва “Авангард” до Товариства з обмеженою 
відповідальністю “WM-Україна” про стягнення на користь Департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради 114982800 грн.  

Подана позовна заява не може бути прийнята до розгляду господарським судом Київської області, 
оскільки вона не відповідає вимогам розділу VIII Господарського процесуального кодексу 
України з наступних підстав. 

Відповідно до вимог ст. 54 ГПК України, позовна заява подається до господарського суду в 
письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його 
представником, прокурором, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його 
представником. 

Подана прокурором до суду позовна заява в порушення вимог ч. 1 ст. 54 ГПК України взагалі не 
містить підпису першого заступника прокурора Шевченківського району м. Києва, про що 
господарським судом Київської області складено відповідний акт від 01.04.2013р.  

Отже, враховуючи вказані норми законодавства та беручи до уваги викладене, позовна заява і 
додані до неї документи підлягають поверненню без розгляду на підставі пункту 1 частини 1 
статті 63 Господарського процесуального кодексу України. 

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 63, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд, - 

ухвалив: 



Позовну заяву Першого заступника прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах 
держави в особі Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради, Підприємства Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва 
“Авангард” та додані до неї документи повернути заявнику без розгляду. 

 

Суддя                                                                                                      Подоляк Ю.В.  


