
 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 

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

________________________________________________________________________________ 

 

УХВАЛА 

про повернення позовної заяви 

 
08.04.13  № 910/6759/13. 
  

Суддя Жагорнікова Т.О., розглянувши 

позовну 
заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл-Київ», м.Київ 

до Дитячо-юнацької учбової-спортивної бази «Зеніт», м.Київ 
про розірвання договору оренди та стягнення 824 400,00 грн. 

ВСТАНОВИВ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл-Київ» звернувся до 
господарського суду міста Києва із позовом до Дитячо-юнацької учбової-спортивної бази 
«Зеніт» про розірвання договору оренди та стягнення 824 400,00 грн. 

Позовна заява не може бути прийнята до розгляду з огляду на наступне: 

Відповідно до вимог 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. 

Пунктом 3 ч. 1 ст. 57 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до 
позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених 
порядку і розмірі. 

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду 
позовної заяви майнового характеру підлягає сплаті судовий збір у розмірі 2 відсотки ціни 
позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів 
мінімальних заробітних плат. 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у 
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої 
законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. 



Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. 
№5515-VI встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня 2013 року – 1 
147,00 грн.  

Отже, 1 розмір мінімальної заробітної плати становить – 1 147,00 грн., а тому за подачу позову 
майнового характеру підлягає сплаті судовий збір у розмірі не менше ніж 1,5 розміри 
мінімальної заробітної плати, що становить 1 720,50 грн., а за немайновий 1 147,00 грн. 

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір 
сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового 
характеру (п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір»). 

У позовній заяві позивач просить суд: 1) визнати недійсним договір оренди нерухомого майна 
за №3 від 06.02.2008 р. 2) стягнути з відповідача понесенні збитки у розмірі 824 400,00 грн. В 
якості доказу сплати судового збору заявник надав платіжне доручення за №14 від 05.04.2013 р. 
на суму 16 488,00 грн.  

Таким чином, позивачем сплачено 16 488,00 грн. судового збору за вимогу майнового 
характеру, проте не сплачено судовий збір за вимогу немайнового характеру у розмірі 1 147,00 
грн. 

Відповідно до п. 3.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 
26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального 
кодексу України судами першої інстанції», недодержання вимог статей 54, 56 та пунктів 2 і 3 
частини першої статті 57 Господарського процесуального кодексу України щодо форми, змісту 
і додатків до позовної заяви тягне за собою наслідки, передбачені статтею 63 Господарського 
процесуального кодексу України. 

За вказаних обставин, суд вважає, що позивачем не подано доказів сплати судового збору у 
встановлених порядку та розмірі (17 635,00 грн.), тому дана позовна заява підлягає поверненню 
позивачу на підставі п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України. 

За таких обставин, вказана позовна заява і додані до неї документи підлягають поверненню 
заявникові без розгляду. 

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України повернення позовної 
заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному 
порядку після усунення допущенного порушення. 

Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, суд -  

 

УХВАЛИВ: 

Позовну заяву та додані до неї матеріали повернути заявнику – Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл-Київ» (ідентифікаційний код 32597058) без розгляду. 

 

Суддя                                                                                       Т.О. Жагорнікова 


