
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600 

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63 

УХВАЛА 

05.06.2018 м. Дніпро Справа № 904/1731/18 

За позовом Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області в інтересах 
держави в особі Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області  

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Кривбас", м. Київ 

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - 
Відділу освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради, м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області  

про стягнення заборгованості в розмірі 19 538 грн. 60 коп., розірвання договору оренди від 
08.11.2016 №Ос-88 та зобов'язання повернути майно  

Суддя Рудь І.А. 

Секретар судового засідання Гриценко К.О. 

Представники: 

прокурор: Рудницька О.П., дов. №05/2-612вих 18 від 04.04.2018;  

від позивача: ОСОБА_1, дов. №58 від 09.01.2018, представник; 

від відповідача: не з'явився;  

від третьої особи: не з'явився.  

СУТЬ СПОРУ: 

Криворізька місцева прокуратура №2 Дніпропетровської області звернулась до господарського 
суду з позовом в інтересах держави в особі Управління комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, в якому просить: 

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Кривбас" на користь 
Відділу освіту виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради заборгованість в розмірі 
19 538 грн. 60 коп., з яких: 17 195 грн. 07 коп. - сума основного боргу, 2 343 грн. 53 коп. - пеня, 
відповідно до умов договору оренди об'єктів нерухомості комунальної власності міста від 
08.11.2016 №Ос-88; 



- розірвати договір оренди об'єктів нерухомості комунальної власності міста від 08.11.2016 №Ос-
88, укладений між Управлінням комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб 
"Кривбас" щодо оренди нежитлового приміщення вбудованого у 1 поверх окремо розташованої 
будівлі загальною площею 54,6 кв.м., що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Святогеоргіївська, 21б; 

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Кривбас" повернути 
Відділу освіту виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради нежитлове приміщення, 
вбудоване у 1 поверх окремо розташованої будівлі загальною площею 54,6 кв.м., що розташоване 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 21б, вартістю 387 496 грн. 00 коп.  

В обґрунтування позовних вимог посилається на порушення відповідачем умов спірного договору 
в частині своєчасної сплати орендних платежів та зазначає, що з часу укладання договору 
відповідачем орендна плата не вносилась, що є істотним порушенням умов договору та підставою 
для розірвання договору за рішенням суду. 

Ухвалою господарського суду від 02.05.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито 
провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у 
підготовчому засіданні на 05.06.2018. 

01.06.2018 на адресу суду надійшло клопотання третьої особи про розгляд справи без участі 
представника.  

В призначене засідання представники відповідача та третьої особи не з`явився. На адресу суду 
повернувся конверт з ухвалою, що направлялася на адресу відповідача, з відміткою поштового 
відділення: "Повернуто у зв'язку з закінченням строку зберігання".  

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу 
України, суд-  

УХВАЛИВ: 

1. Підготовче засідання відкласти на 21.06.2018 о 11:30 год.  

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 
3-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1. 

2. Відповідачу надати до суду та направити на адресу прокурора, позивача та третьої особи 
до 15.06.2018: 

- відзив на позов та докази на підтвердження заперечень;  

- докази направлення відзиву на позовну заяву на адресу прокурора, позивача та третьої особи; 

- оригінал договору з додатками - для огляду;  

- докази оплати заборгованості за позовом; 

- документи, що посвідчують правовий статус юридичної особи; 

- заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву.  

3. Прокурору та позивачу надати до суду та направити на адресу відповідача та третьої 
особи: 



- відповідь на відзив на позовну заяву, докази в обґрунтування.  

- оригінали доданих до позовної заяви документів - для огляду.  

У разі неможливості надати витребувані судом документи - надати письмові пояснення з цього 
приводу.  

4. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу 
обовязкова. 

5. Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 
161-165 ГПК України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. 

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу 
України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної 
особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від 
рішення суду. 

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: 
http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\  

Суддя ОСОБА_2 

    


