
 

Номер провадження 2/754/3876/18  

Справа № 754/2847/18 

У Х В А Л А  

про відкриття провадження 

"22" березня 2018 р. суддя Деснянського районного суду м. Києва Панченко О.М., перевіривши 
матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення 
заробітної плати,  

В С Т А Н О В И В: 

Позивач ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до відповідача ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл 
Київ» про стягнення заробітної плати.  

Подана позовна заява відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, підсудна Деснянському 
районному суду міста Києва. 

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у 
відкритті провадження у справі згідно ст.ст. 185-186 ЦПК України, відсутні.  

Відповідно до вимог ст. 19 ЦПК України справа підлягає розгляду за правилами загального 
позовного провадження. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 19, 127, 128, 187 ЦПК України, - 

У Х В А Л И В: 

1.Відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про 
стягнення заробітної плати. 

2.Справу розглядати за правилами загального провадження. 

3.Призначити підготовче засідання на 01 червня 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. 

4.Відповідач у строк до 01 червня 2018 року має право надіслати суду відзив на позовну заяву, 
який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які 
можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення 
проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) 
відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов'язаний надіслати 
іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без 
поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України). 

5.Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право 
пред'явити зустрічний позов. 



6.Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями 
доданих до неї матеріалів надіслати відповідачу. 

7.Копію ухвали про відкриття провадження надіслати позивачу. 

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

    Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в частині 
порушення правил підсудності шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до 
Апеляційного суду міста Києва протягом п'ятнадцяти днів з дня її складення. В іншій частині 
ухвала оскарженню не підлягає. 

      Суддя: 


