
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua  

УХВАЛА 

про відкриття апеляційного провадження  

"09" липня 2018 р.           Справа№ 910/1429/18 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Смірнової  Л.Г. 

суддів:            Кропивної Л.В.  

          Руденко М.А.  

за апеляційною скаргою Заступника прокурора міста Києва  

на рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2018  

у справі №910/1429/18 (суддя М.О. Лиськов) 

за позовом          Фізичної особи-підприємця Сиволожського Валентина Леонідовича 

до Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" 

про визнання права оренди за договорами оренди нерухомого майна 

        

ВСТАНОВИВ: 

Скаржник звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського 
суду міста Києва від 23.04.2018 у справі №910/1429/18.  

Скаржником в апеляційній скарзі заявлено клопотання про відновлення пропущеного 
процесуального строку для подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста 
Києва від 23.04.2018 у справі №910/1429/18. 

Колегія суддів дослідивши подане клопотання, дійшла висновку про те, що вказані підстави для 
поновлення строку на апеляційне оскарження є поважними, клопотання скаржника про 
відновлення пропущеного процесуального строку для подання апеляційної скарги на рішення 
Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 у справі №910/1429/18 є таким, що підлягає 
задоволенню. Апеляційна скарга оформлена у відповідності з вимогами встановленими ст. 258 
Господарського процесуального кодексу України. 

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не 
надійшло.  



Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія 
визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №№910/1429/18.  

Керуючись статтями 119, 234, 256, 258, 262, 268 Господарського процесуального кодексу України, 
Київський апеляційний господарський суд - 

                                              

                                         УХВАЛИВ: 

1.          Клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку для подання 
апеляційної скарги на рішення на рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 у 
справі №910/1429/18 задовольнити. 

2.          Поновити Заступнику прокурора міста Києва пропущений процесуальний строк на 
апеляційне оскарження рішення на рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 у 
справі №910/1429/18. 

3.          Зупинити дію рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2018 у справі 
№910/1429/18. 

4. Відкрити апеляційне провадження у справі №910/1429/18. 

5.          Учасникам апеляційного провадження до 24.07.2018 подати до суду та направити іншим 
учасникам справи відзив на апеляційну скаргу. 

6.          Учасникам апеляційного провадження до 30.07.2018 подати до суду та направити іншим 
учасникам справи свої письмові пояснення та заперечення на відзив на апеляційну скаргу. 

7. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без 
розгляду. 

8.          Призначити справу до розгляду на 02.08.2018 року об 11:45 год. Засідання відбудеться в 
приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. 
Шолуденка, 1, зал судових засідань №8. 

9. Довести до відома учасників апеляційного провадження, що нез'явлення їх представників в 
судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті.  

10.          Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Київського апеляційного 
господарського суду. 

Головуючий суддя                                                            Л.Г. Смірнова  

Судді                                                                                Л.В. Кропивна 

                                                                                М.А. Руденко 

      


