
 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 

01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98 

________________________________________________________________________________ 

УХВАЛА 

про повернення позовної заяви 

 

07.11.14  № 910/24162/14. 

Суддя Сташків Р.Б., розглянувши 

позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент ВВ"    

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ"  

про стягнення 15 924,90 грн.  

ВСТАНОВИВ: 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 57 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, що 
підтверджують сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі.  

04.11.2014 до канцелярії суду надійшла позовна заява (вих. 11031 від 03.11.2014) товариства з 
обмеженою відповідальністю «Континент ВВ» до товариства з обмеженою відповідальністю 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення 15924,90 грн. 

Згідно автоматизованої системи документообігу господарського суду міста Києва наведену 
позовну заяву передано на розгляд судді Сташківу Р.Б. 

При дослідженні матеріалів позовної заяви для вирішення питання про прийняття її до розгляду 
було встановлено, що в якості доказу сплати судового збору за її розгляд заявником було 
додано платіжне доручення № 476 від 24.03.2014. 

В той же час, згідно відомостей комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» 
вбачається, що платіжне доручення № 476 від 24.03.2014 також було використано товариством 
з обмеженою відповідальністю «Континент ВВ» у якості доказу оплати судового збору за 
подачу позовної заяви у справі № 910/8388/14, провадження у якій було закінчено прийняттям 
судом рішення від 15.10.2014. 

Враховуючи вищенаведене, суд не приймає платіжне доручення № 476 від 24.03.2014, як 
належний та допустимий доказ сплати судового збору за подання позовної заяви (вих. 11031 від 
03.11.2014) товариства з обмеженою відповідальністю «Континент ВВ» до товариства з 
обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення 15924,90 грн.  



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

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального 
кодексу України, суд -  

УХВАЛИВ: 

Позовну заяву і додані до неї документи повернути без розгляду. 

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського 
суду в загальному порядку після усунення допущених порушень. 

Дана ухвала набирає чинності з моменту прийняття та може бути оскаржена у порядку, 
передбаченому ст. 106 Господарського процесуального кодексу України. 

Суддя                                                                                                                       Р.Б. Сташків 
                       


