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Справа № 754/2847/18  

У Х В А Л А  

Іменем України 

08 червня 2018 року суддя Деснянського районного суду м. Києва Панченко О.М., розглянувши 
матеріали справи за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення 
заробітної плати, - 

                                       ВСТАНОВИВ: 

03.03.2018 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовними вимогами до ТОВ «Хокейний 
клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати. 

Ухвалою суду від 22.03.2018 року відкрито провадження у даній цивільній справі та призначено її 
розгляд за правилами загального позовного провадження до підготовчого засідання. 

В судовому засіданні 01.06.2018 року судом було постановлено ухвалу про залишення позовної 
заяви ОСОБА_1 без руху та встановлено строк для усунення недоліків. 

07.06.2018 року на адресу суду позивачем було направлено письмову заяву про зменшення 
позовних вимог, уточнену позовну заяву про стягнення заробітної плати (винагороди) з 
урахуванням ухвали суду від 01.06.2018 року. 

Відповідно до ч. 12 ст.187 ЦПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, 
встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше 
наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 187 ЦПК України, - 

                                       УХВАЛИВ: 

1.Призначити підготовче засідання по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ТОВ 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати на 27 липня 2018 року на 14 годин 
00 хвилин. Засідання відбудеться у приміщенні Деснянського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал № 11. Справу розглядати за правилами загального 
провадження.  

2.Відповідачу у строк до 27 липня 2018 року подати письмовий відзив на позовну заяву з 
нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог у порядку, передбаченому ст. 
178, 191 ЦПК України.  

3.Інформацію щодо справи можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в 
мережі інтернет http://ds.ki.court.gov.ua  

       Ухвала в частині порушення правил підсудності може бути оскаржена в апеляційному 
порядку відповідно до ст. 354-356 ЦПК України. 

       Суддя: 


