
 

2/754/3876/18  

Справа № 754/2847/18  

У Х В А Л А  

Іменем України 

01 червня 2018 року Деснянський районний суд м. Києва  

В складі: головуючого - судді - Панченко О.М.,  

За участі секретаря судового засідання Табачука Д.О. 

представника позивача - ОСОБА_1 

представника відповідача - Богоноса В.А. 

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві позовну заяву ОСОБА_3 до 
ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати, - 

ВСТАНОВИВ: 

03.03.2018 року позивач ОСОБА_3 звернувся до суду з позовними вимогами до ТОВ «Хокейний 
клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати. 

Ухвалою суду від 22.03.2018 року відкрито провадження у даній цивільній справі та призначено її 
розгляд в за правилами загального позовного провадження, також призначено її розгляд в 
підготовчому судовому засіданні. 

Представник відповідача у справі в підготовчому судовому засіданні просив суд про залишення 
позовної зави без руху з тих підстав, що вона не відповідає вимогам ст. 175 ЦПК України, зокрема 
в ній не зазначено ціну позову, до неї не доданий розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, 
в позовній заяві не викладено обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, не зазначено 
доказів, що підтверджують вказані обставини, додатки, що додані до матеріалів позову не завірені 
в установленому законом порядку. Крім того позов не містить в собі попередній (орієнтовний) 
розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв»язку із розглядом 
справи. Таким чином вказані недоліки унеможливлюють підгодовувати представнику свою 
правову позицію з приводу заявленого позову та надати відзив на позов. 

Представник позивача в судовому засіданні заперечувала проти задоволення заяви, мотивуючи це 
тим, що подання такої є затягуванням розгляду справи. 

Згідно з ч. 1 статті 4 ЦПК України, кожна особа має право у порядку, встановленому цим 
Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи законних інтересів. 

За правилами цивільного процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом 
повинна відповідати вимогам, викладеним у ст. 175 ЦПК України, а також вимогам ст. 177 цього 
Кодексу. 



Частиною  3 ст. 175 ЦПК України передбачено, що позовна заява повинна містити серед усього 
іншого, зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок 
сум, що стягуються чи оспорюються; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 
зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;перелік документів та інших доказів, що 
додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за 
наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або 
електронних доказів, копії яких додано до заяви;попередній (орієнтовний) розрахунок суми 
судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. 

Відповідно до ч. 11 ст. 187 ЦПК України суддя, встановивши, після відкриття провадження у 
справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.ст. 175, 177 цього 
Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення 
заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не 
може перевищувати п»яти днів з дня вручення позивачу ухвали. 

Враховуючи вищевикладене вище, оглянувши матеріали позову, суд приходить до висновку про 
те, що позовну заяву слід залишити без руху, а позивачу надати строк для усунення недоліків по 
позовній заяві, а саме: зазначити ціну позову, долучити до позовної заяви розрахунок сум, що 
стягуються, завірити належним чином в установленому законом порядку додатки, що додані до 
матеріалів позову. Крім того надати попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, 
які позивач поніс і які очікує понести у зв»язку із розглядом справи. У разі не усунення недоліків 
позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачу. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 187 ЦПК України, суддя, - 

УХВАЛИВ: 

Позовну заяву ОСОБА_3 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати, - 
залишити без руху. 

Встановити строк для усунення недоліків протягом п»яти днів з дня вручення ухвали про 
залишення позовної заяви без руху. В разі не усунення недоліків позовна заява буде вважатися 
неподаною та повернута. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Суддя: 

                                


