
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 

УХВАЛА 

про прийняття апеляційної скарги до провадження  

"09" березня 2017 р.           Справа №910/253/17 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Корсакової  Г.В.  

суддів:           Власова  Ю.Л.  

          Яковлєва М.Л.  

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Укрсоцбудінвест» 

на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2017 (повне рішення складено 27.02.2017) 

у справі №910/253/17 (суддя Сташків Р.Б.) 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» 

до Київської міської ради, 

за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - 

1) Департаменту комунальної власності міста Києва, 

2) Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
«Льодовий стадіон», 

3) Міністерства молоді та спорту України, 

4) Департаменту земельних ресурсів, 

про визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування - 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2017 у справі №910/253/17 у задоволенні 
позову відмовлено. 

Не погодившись з прийнятим рішенням, ТОВ «Укрсоцбудінвест» подало до Київського 
апеляційного господарського суду апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення 
Господарського суду міста Києва від 20.02.2017 у справі №910/253/17 та прийняти нове рішення, 
яким повністю задовольнити позовні вимоги. 



Колегія суддів встановила, що подані скаржником матеріали апеляційної скарги є достатніми для 
прийняття її до провадження. 

Керуючись ст.ст. 86, 98 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -  

УХВАЛИВ: 

1. Прийняти апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» на 
рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2017 у справі №910/253/17 до провадження. 

2. Розгляд справи №910/253/17 призначити на 20.04.2017. Судове засідання відбудеться о 09 год. 
40 хв. за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, зал №6. 

3. Запропонувати відповідачу та третім особам подати суду відзиви на апеляційну скаргу згідно ст. 
96 ГПК України. 

4. Довести до відома учасників судового провадження про те, що всі документи по справі 
подаються завчасно, до початку судового засідання та виключно через канцелярію Київського 
апеляційного господарського суду. 

5. Копію ухвали надіслати учасникам судового провадження. 

Головуючий суддя                                                            Г.В. Корсакова  

Судді                                                                                Ю.Л. Власов  

                                                                                М.Л. Яковлєв  

    


