
  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  МІСТА КИЄВА  
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98  

_________________________________________________________________________________  
 

  УХВАЛА  
про повернення позовної заяви  

 
 
03.12.10  № 05-5- 40/14221
   
   
Суддя , розглянувши  
позовну заяву   Федерації хокею України     
до   Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард"  
про   повернення попередньої оплати за договором - 217944,00 грн.  
 

  ВСТАНОВИВ:  
 

Позовна заява Федерації хокею України від 01.12.10 підлягає поверненню з наступних підстав.  
Згідно з пунктом 6 ст. 63 ГПК України підставою повернення суддею позовної заяви є неподання 
доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів.  
Так, відповідно до ст. 56 ГПК України позивач зобов‘язаний при поданні позову надіслати 
сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає. 
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення відповідачеві копії 
позовної заяви і доданих до неї документів (ст. 57 ГПК України ).  
Отже, заявник, крім іншого, має надати докази щодо відправлення  саме поданої до суду копії 
позовної заяви і доданих до неї документів іншої сторони у справі, тобто докази, що у поштовому 
відправленні була саме копія поданої до суду  позовної заяви.  
Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких 
господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, 
на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для 
правильного вирішення господарського спору.  
Доданий до позовної заяви опис вкладення у цінний лист 09932092 від 02.12.10 не може вважатися 
належним доказом відправлення копії позовної заяви відповідачу, оскільки в описі зазначено, що 
на адресу відповідача була направлена копія позовної заяви від 29.10.07, в той час як до суду 
подано позовну заяву датовану 01.12.2010.  
Таким чином, позивачем до позовної заяви не додано належних доказів направлення відповідачу 
копії позовної заяви.  
Керуючись п. 6 ч.1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, -  
 

  УХВАЛИВ:  
 

Позовну заяву та додані до неї матеріали повернути без розгляду.  
Звернути увагу позивача, що повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з 
нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.  
 
  Суддя                                                                                                                             Пукшин Л.Г.  
                                                               
 

 


