
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,   

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41  

________________________________________________________________________ 

УХВАЛА 

"20" травня 2014 р.Справа № 922/1721/14 

Господарський суд Харківської області у складі: 

судді Кухар Н.М.    

при секретарі судового засідання Руденко О.О. 

розглянувши справу  

за позовом Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України", м.Київ,     до 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Харбел", м.Харків,   про стягнення 26250,00 грн. за 
участю представників: 

позивача - не з'явився; 

відповідача - не з'явився;  

ВСТАНОВИВ: 

Позивач, Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України", м.Київ, звернувся 
до господарського суду з позовною заявою про стягнення з відповідача, Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Харбел", м.Харків, грошових коштів в розмірі 26250,00 грн., які 
були сплачені позивачем 20.01.2014р. платіжним дорученням № 3481 у якості передоплати за 
поставку продукції (бейсболок відповідного зразку). Витрати з оплати судового збору в розмірі 
1827,00 грн. позивач просить покласти на відповідача. 

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.05.2014р. за вищевказаним позовом 
було порушено провадження у справі № 922/1721/14 та розгляд справи призначено на 
20.05.2014р. об 11:00 год. 

05.05.2014р., після порушення провадження у справі, до господарського суду надійшла заява 
позивача про повернення позову, у зв'язку з врегулюванням спору між сторонами. Позивач 
також просить повернути йому сплачений судовий збір в розмірі 1827,00 грн. 

15.05.2014р. до суду надійшло клопотання позивача, в якому той підтримує свою заяву про 
повернення позову та судового збору.  

Надані позивачем документи були долучені судом до матеріалів справи. 



У судове засідання, призначене на 20.05.2014р., представники сторін не з'явились; про час та 
місце розгляду справи були повідомлені належним чином. 

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, суддя повертає 
позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо до винесення ухвали про 
порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору.  

Враховуючи, що заяву позивача про повернення позову (вих. № 54/2/14 від 29.04.2014р.) було 
отримано через поштовий зв'язок 05.05.2014р., але після порушення провадження у справі, суд 
не вбачає законних підстав для задоволення заяви позивача. 

Згідно п. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд залишає 
позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським 
судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на 
виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору. 

Приймаючи до уваги неявку представника позивача у судове засідання, а також неподання без 
поважних причин документів, витребуваних ухвалою господарського суду від 05.05.2014р., 
необхідних для вирішення спору, враховуючи небажання позивача підтримувати в подальшому 
позовні вимоги, у зв'язку з позасудовим врегулюванням спору, про що свідчить його заява про 
повернення позову, суд визнав за необхідне залишити позов Всеукраїнської громадської 
організації "Федерація хокею України" без розгляду. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору 
повертається за ухвалою суду в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, 
якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача 
або за його клопотанням). 

Оскільки позивач до суду вдруге не викликався, суд визнав за можливе задовольнити заяву 
позивача в частині повернення сплаченого судового збору в розмірі 1827,00 грн. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 7 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 44, 
п. 5 ч. 1 ст. 81, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд - 

УХВАЛИВ: 

Відмовити у задоволенні заяви позивача в частині повернення позову. 

Позов залишити  без розгляду. 

Роз'яснити позивачу, що після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, 
він має право знову звернутися з позовною заявою до господарського суду в загальному 
порядку. 

Заяву позивача в частині повернення судового збору задовольнити. 

Повернути Всеукраїнській громадській організації "Федерація хокею України" (01010, м.Київ, 
вул.Івана Мазепи, 11-Б; код ЄДРПОУ: 14282640) з Державного бюджету України судовий збір в 
розмірі 1827,00 грн., сплачений згідно квитанції               № 488 від 17.04.2014р. 

Ухвала набирає чинності з дня її проголошення. 

Суддя Н.М. Кухар 


