
 

пр. № 2/759/5652/19  

ун. № 369/5201/19  

УХВАЛА 

про відкриття провадження у справі 

24 липня 2019 року суддя Святошинського районного суду м. Києва, Скрипник О.Г. 
ознайомившись з позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати, - 

В С Т А Н О В И В: 

Ухвалою Києво -Святошинського районного суду м. Києва від 25 травня 2019 року справу за 
позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» 
про стягнення заробітної плати направлено за підсудністю до Святошинського районного суду м. 
Києва . 

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу передано до 
провадження судді Скрипник О.Г.  

Дана позовна заява підсудна Святошинському районному суду міста Києва та подана з 
додержанням вимог ст.ст.175-177 ЦПК України, підстав для залишення позовної заяви без руху, її 
повернення, відмови у відкритті провадження відсутні. 

Вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження 
відповідно до ст.274 ЦПК України і її розгляд слід здійснювати за правилами загального 
позовного провадження. 

Таким чином, справу слід прийняти до провадження, з метою виконання вимог передбачених ч.1 
ст. 189 ЦПК України розпочати підготовче провадження та призначити підготовче засідання у 
справі. 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.19, 175, 177, 187, 189, 190, 196 ЦПК України, суддя, 

ПОСТАНОВИВ: 

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення 
заробітної плати. 

Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження. 

Розпочати підготовче провадження у справі. 

Призначити по справі підготовче судове засідання на 20 серпня 2019 року 14-00 годин у 
приміщенні Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. №19). 

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам справи. 



Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву 
на позовну заяву. У зазначений строк відповідач 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). 

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право 
предявити зустрічний позов. 

Встановити позивачу п"ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, 
яка має відповідати вимогам частини третьої-пятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з 
поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи. 

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання 
заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої-пятої ст.178 ЦПК України, копія якого 
одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи. 

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою 
учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається: 
http://court.gov.ua/fair/. 

Ухвала може бути оскаржена у зв`язку з порушенням правил підсудності протягом п`ятнадцяти 
днів з дня її складення. 

У відповідності до п.п. 15.5) п. 15 розділу ХІІІ Перехідні положення ЦПК України в новій 
редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи апеляційна скарга може бути подана до Київського апеляційного суду через 
Святошинський районний суд м. Києва. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. 

Ухвала підписана 24 липня 2019 року. 

Суддя  О.Г. Скрипник 


