
 

     КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 

УХВАЛА 

про прийняття апеляційної скарги до провадження  

"24" жовтня 2014 р.                            Справа №5011-20/18906-2012 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:                              Корсакової  Г.В.  

суддів:                                         Власова  Ю.Л.  

                                        Самсіна Р.І.  

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб 
"Сокіл-Київ" на рішення господарського суду міста Києва  від 02.07.2014 (дата підписання 
07.07.2014)  

по справі № 5011-20/18906-2012 (головуючий суддя:   Цюкало Ю.В.,  судді: Головатюк Л.Д., 
Ломака В.С.) 

за позовом  Дитячо-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт"  

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл-Київ" 

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 
Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок" 

про стягнення 1 543 847, 75 грн.  

визнав подані скаржником матеріали достатніми для прийняття апеляційної скарги до 
провадження. 

Головуючим суддею відповідно до ч.1, 2 ст.53 та ч.2 ст.93 Господарського процесуального 
кодексу України розглянуто клопотання скаржника про поновлення строку на подання 
апеляційної скарги, та визнані поважними зазначені в клопотанні причини пропуску даного 
строку.  

Керуючись статтями 53, 65, 86, 93, 98 Господарського процесуального кодексу України, 
Київський апеляційний господарський суд, -  

УХВАЛИВ: 

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл-Київ" строк на 
подання апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва  від 02.07.2014 у 
справі №5011-20/18906-2012. 



2.Прийняти апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб 
"Сокіл-Київ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.07.2014 у справі №5011-
20/18906-2012 до провадження. 

3. Розгляд справи №5011-20/18906-2012 призначити на 18.11.2014 о 15:15. Засідання 
відбудеться в приміщенні Київського апеляційного  суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 
1, зал судових засідань №4. 

4. В судове засідання викликати повноважних представників сторін та третьої особи, яким 
необхідно з'явитись з належним чином оформленою довіреністю та документами що 
посвідчують їх особи (керівники підприємств та організацій та інші повноважні особи подають 
суду документи, що посвідчують їх посадове становище). 

5. Позивачу та третій особі надати відзиви на апеляційну скаргу з документальним 
обґрунтуванням. 

6.Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати учасникам провадження.  

Головуючий суддя                                                            Г.В. Корсакова  

Судді                                                                                Ю.Л. Власов  

                                                                                Р.І. Самсін  

    


