
 

пр. №   2/759/3552/13   

ун. №  759/6235/13-ц   

У Х В А Л А 

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ 

23 вересня 2013 року  Святошинський районний суд м. Києва 

в складі:  головуючого - судді Кириленко Т.В. 

                при секретарі            Бандурі Н.О. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Олімп», Закритого акціонерного товариства 
«АТЕК» про  визнання поновленим договору оренди майна, визнання права користування та 
зобов'язання не чинити перешкод, суд, -  

В С Т А Н О В И В: 

                 Позивач  звернувся  до суду з позовом, в якому просить  визнати поновленим Договір 
оренди майна № 1 від 25.10.2001р., визнати право користування нежитловим приміщенням 
(перекриттям) катку зі штучним льодом за адресою АДРЕСА_1 та зобов'язати не чинити йому 
перешкод в користуванні даним нежитловим приміщенням. 

                 Позивач в судове засідання не з'явився повторно, про день слухання справи повідомлений 
належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про слухання справи у його відсутність 
не надав. 

                 Згідно п. 3 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, 
якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання,  якщо від 
нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. 

                 Оскільки позивач в судове засідання не з'явився повторно, про день слухання справи 
повідомлявся належним чином, заяви про слухання справи у його відсутність не надав,   позов 
підлягає залишенню без розгляду. 

                 На підставі викладеного, керуючись ст. 207 п. 3 ЦПК України, суд,- 

У Х В А Л И В: 

                  Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб 
«Олімп», Закритого акціонерного товариства «АТЕК» про  визнання поновленим договору оренди 
майна, визнання права користування та зобов'язання не чинити перешкод  залишити без розгляду. 

                  Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд   
протягом п'яти днів  з дня її проголошення. У разі, якщо ухвалу  було постановлено без участі особи, 
яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

       

                  Суддя             


