
 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

про повернення позовної заяви 

06.12.2016 Справа № 910/22096/16

Суддя Лиськов М.О., розглянувши позовну заяву Підприємства Дитячо-юнацький учбово-
спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард" до Державного підприємства "Спортивний 
комплекс "Авангард" про визнання права власності на майно та матеріали, обладнання 36 462 
209,86 грн.  

ВСТАНОВИВ: 

Відповідно до п. 3 ст. 57 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви 
додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі. 

Відповідно до ст. 1 Закон України “Про судовий збір” судовий збір - збір, що справляється на всій 
території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і 
включається до складу судових витрат. 

Статтею 2 Закону України “Про судовий збір” визначено, що платники судового збору - 
громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші 
юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду. 

Одночасно з поданням позову, позивач подав заяву про звільнення від сплати судового збору, у 
зв’язку з скрутним фінансово-економічним становищем та наявністю арештованих рахунків 
підприємства. 

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про судовий збір” враховуючи майновий стан сторони, суд 
може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не 
довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору 
або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті. 

Відповідно до п. 3.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 
р. “Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу 
України” єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у ст. 8 Закону 
України “Про судовий збір”, є врахування ним майнового стану сторін. Клопотання про 
відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від 
його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або 
окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати 
докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею 
судового збору у встановленому порядку і розмірі. При цьому оскільки статтею 129 Конституції 
України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед 
законом і судом, отже, в тому числі й органів державної влади, то самі лише обставини, пов'язані з 
фінансуванням установи чи організації з Державного бюджету України та відсутністю у ньому 
коштів, призначених для сплати судового збору, не можуть вважатися підставою для звільнення 
від такої сплати. 



Водночас, заявником не надано суду доказів на підтвердження існування передбачених законом 
обставин, які б свідчили про неможливість сплати судового збору на час подання позовної заяви 
до Господарського суду міста Києва. 

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про недоведеність заявником існування 
передбачених ст. 8 Закону України “Про судовий збір” підстав для звільнення його від сплати 
судового збору або відстрочення його сплати.. 

Таким чином, заявником не дотримано вимог Господарського процесуального кодексу України та 
Закону України “Про судовий збір” та не надано суду належних доказів сплати судового збору у 
встановленому порядку та розмірі.  

Крім того, суд звертає увагу заявника, що розглядаючи заяви та клопотання сторін у справі, суд 
виходить із загальних засад Господарського процесуального кодексу України, яким передбачено, 
що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового 
процесу перед законом і судом. 

Також суд враховує відсутність повноважень щодо самостійного визначення змісту заявлених 
учасниками процесу вимогу, у зв’язку з чим такі вимоги мають бути сформульовані чітко та не 
містити альтернативи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” здійснюючи правосуддя, 
суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі 
Конституції і законів України та на засадах верховенства права. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає 
позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо не подано доказів сплати судового 
збору у встановлених порядку та розмірі. 

Беручи до уваги наведене, зважаючи на те, що заявником недотримано вимог ч. 1 ст. 56 та п. 2 ч. 1 
ст. 57 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи, що приписи ст. 63 
Господарського процесуального кодексу України носять імперативний характер, суд дійшов 
висновку, що викладені обставини є підставою для повернення позовної заяви відповідно до ст. 63 
Господарського процесуального кодексу України. 

За таких обставин, позовна заява та додані до неї документи підлягають поверненню заявнику без 
розгляду. 

Проте, суд звертає увагу заявника на те, що повернення позовної заяви не перешкоджає 
повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення 
допущеного порушення. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу 
України, Господарський суд міста Києва, -  

УХВАЛИВ: 

Відмовити Підприємству Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
"Авангард" у задоволені клопотання про відстрочення сплати судового збору. 

Позовні матеріали повернути заявнику без розгляду. 

Дана ухвала може бути оскаржена у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Суддя                                                                                                     М.О. Лиськов 


