
 

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА  

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

У Х В А Л А  

Справа №  910/18097/13 21.10.13 

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "WM-Україна"  

до Підприємства дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва " 
Авангард"                

про зобов'язання вчинити дії  

Суддя     Трофименко Т.Ю. 

Представники: 

Від позивача: не з'явились  

Від відповідача: Головненко Д.О. по довіреності № 11/7-84 від 11.07.2013р. 

                            Хорьков О.Г. по довіреності № 17/113-111 від 17.10.2013р. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: 

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Товариства з 
обмеженою відповідальністю "WM-Україна" до Підприємства дитячо-юнацького учбово-
спортивного центру профспілок м. Києва " Авангард" про  зобов'язання останнього 
підписати акти приймання будівельних робіт  № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю "WM-
Україна" на загальну суму 12 000 000,00 грн. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2013р. порушено провадження у 
справі № 910/18097/13, розгляд якої  призначено у судовому засіданні на 21.10.2013 р. за 
участю представників сторін. 

18.10.2013р., через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від 
представника позивача надійшли додаткові документи на виконання вимог ухвали суду 
для долучення до матеріалів справи. 

21.10.2013р., через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від 
представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з 
неможливістю явки повноважного представника в судове засідання. 



21.10.2013р., через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від 
представника відповідача надійшов письмовий відзив на позов, відповідно до якого 
Підприємство дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва " 
Авангард" заперечує проти задоволення заявлених позовних вимог оскільки зобов'язання 
Підприємства дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. Києва " 
Авангард" підписати акти приймання робіт суперечить встановленим діючим 
законодавством способам захисту цивільних прав, а також є втручанням у господарську 
діяльність суб'єкта господарювання. 

У дане судове засідання представник позивача не з'явився. 

Відповідно  до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України  господарський суд 
відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу,  розгляд справи, коли 
за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. 

Такими обставинами, зокрема є: нез'явлення в засідання  представників сторін. 

Оскільки нез'явлення у судове засідання повноважного представника  позивача та 
неналежне виконання ним вимог суду перешкоджає повному, всебічному та об'єктивному 
розгляду справи,  суд вважає суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача 
про відкладення розгляду справи та її розгляд відкласти. 

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу, суд - 

УХВАЛИВ: 

Розгляд справи відкласти на 13.11.2013 о 10:40. (зал судових засідань № 8). 

Зобов'язати позивача надати суду докази, що підтверджують поважні причини неявки 
повноважного представника в судове засідання. 

Сторонам направити в судове засідання представників, надавши довіреність, оформлену у 
відповідності до ст. 28 Господарського процесуального кодексу України. 

Явка повноважних представників сторін в засідання суду обов'язкова. 

Попередити сторін, що при невиконанні вимог суду та ухиленні від участі в засіданні суду 
до них будуть застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального 
кодексу України. 

Попередити позивача, що в разі невиконання ним вимог ухвали суду позов буде 
залишено без розгляду на підставі ст. 81 Господарського процесуального кодексу України. 

Попередити відповідача, що в разі нез'явлення представників в судове засідання, 
неподання  письмового відзиву на позов  справа, відповідно до ст. 75 Господарського 
процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.        

Суддя                                    Т.Ю.Трофименко   


