
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

22.12.2016 Справа №  910/20713/16 

За позовом   Державного підприємства "Палац спорту"  

до                   Громадської спілки "Хокейна Екстра Ліга України"                      

про                стягнення 2 338 754,15 грн. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                       Суддя Сівакова В.В. 

Представники сторін:  

від позивача          Асипенко Т. О. - по дов. № 01-11/26 від 16.11.2016 

від відповідача      Обухов В. В. - по дов. № 5 від 05.12.2016 

                               Млечко І. В. - по дов. № 5 від 05.12.2016 

СУТЬ СПОРУ: 

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Державного підприємства "Палац 
спорту" про стягнення з Громадської спілки "Хокейна Екстра Ліга України" 2 338 754,15 грн. 
заборгованості за договором № 125 від 30.12.2015, з яких 1 878 500,00 грн. становить основна 
заборгованість, пеня у розмірі 310 310,80 грн., 3% річних що становлять 37 604,35 грн., та 112 
339,00 грн. інфляційних втрат. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2016 порушено провадження у справі № 
910/20713/16 та призначено справу до розгляду на 24.11.2016. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.11.2016, у зв'язку з нез'явленням в засідання суду 
представника відповідача, невиконанням відповідачем та частковим невиконанням позивачем 
вимог суду викладених в ухвалі про порушення провадження у справі від 15.11.2016, розгляд 
справи № 910/20713/16 було відкладено до 06.12.2016. 

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 
06.12.2016 оголошено перерву до 13.12.2016. 

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 
13.12.2016 оголошено перерву до 20.12.2016. 

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 
20.12.2016 оголошено перерву до 22.12.2016. 



Позивачем в судовому засіданні 22.12.2016 подано клопотання у відповідності до ст. 38 
Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якого просить витребувати у 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації копію реєстраційної справи 
Громадської спілки "Хокейна Екстра Ліга України", ідентифікаційний код 40132802, 
зареєстрованого за адресою: 04080, м. Київ, Подільський р-н, вул. Фрунзе, буд. 82, офіс 256. 

Розглянувши подане клопотання суд вважає, що воно відповідає вимогам ст. 38 Господарського 
процесуального кодексу України, а отже підлягає задоволенню. 

Також позивачем в судовому засіданні 22.12.2016 подано клопотання про продовження строку 
вирішення спору у справі № 910/20713/16 на 15 днів.  

Частина 3 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що у виняткових 
випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд 
ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів. 

Враховуючи заявлене стороною клопотання про продовження строку вирішення спору, а також 
особливості спору у даній справі, суд вважає, що клопотання позивача підлягає задоволенню. 

Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів,  господарський суд вважає доцільним 
відкласти розгляд справи. 

Керуючись ст. ст. 38, 69, 77, 86  ГПК України, - 

У Х В А Л И В: 

1. Продовжити строк вирішення спору у справі № 910/20713/16 на 15 днів. 

2. Розгляд справи відкласти на 12.01.17 о 09:50 год. Зал судових засідань № 8.      

3. Витребувати в порядку ст. 38 Господарського процесуального кодексу України у 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації копію реєстраційної справи 
Громадської спілки "Хокейна Екстра Ліга України", ідентифікаційний код 40132802, 
зареєстрованого за адресою: 04080, м. Київ, Подільський р-н, вул. Фрунзе, буд. 82, офіс 256. 

Враховуючи те, що розгляд спору в господарському суді обмежений строками встановленими ст. 
69 Господарського процесуального кодексу України, прошу відповідь надати в найкоротшій 
термін. 

4. Сторонам направити в судове засідання своїх повноважних представників.  

5. Попередити сторони, 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. 

6. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі в судовому засіданні 
справа буде розглянута відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за 
наявними в ній матеріалами. 

                              Суддя                                         В.В.Сівакова  


