
 
 
 
 

                                                                                                                                Справа № 369/5201/19 

                                                                                                                  Провадження  №2/369/2821/19 

УХВАЛА 

про передачу справи за підсудністю 

25.04.2019 року                                 м. Київ 

Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д., вивчивши 
позовну заяву ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати 
(винагороди), - 

в с т а н о в и в: 

У квітні 2019 року ОСОБА_1 звернувся у суд з позовом до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про 
стягнення заробітної плати (винагороди). 

Позовна заява підлягає передачі на розгляд іншому суду з таких підстав. 

Відповідно до ч. 2 ст. 27 ЦПК України позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їх 
місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань. 

Відповідно до ч. 2 ст. 28 ЦПК України підсудність справ за вибором позивача, позови про 
стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх 
стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, 
можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. 

Як вбачається із змісту позовної заяви, позивач у встановленому законом порядку зареєстрований 
за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а відповідач знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
буд. 6, а тому відповідно не належить до юрисдикції Києво-Святошинського районного суду 
Київської області. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 31 ЦПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа 
належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду. 

З огляду на наведене, справа не підсудна Києво-Святошинському районному суду Київської 
області. 

Позов ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати 
(винагороди) належить до територіальної юрисдикції (підсудності) Святошинського районного 
суду м. Києва. 

Керуючись ч. 1 ст. 27, п. 1 ч. 1 ст. 31 ЦПК України, суддя, 

у х в а л и в: 



Позовну заяву ОСОБА_1 до ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» про стягнення заробітної плати 
(винагороди) - передати на розгляд до Святошинського районного суду м. Києва. 

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом 
подання апеляційної скарги протягом п'ятнадцяти днів з дня складення повного судового рішення. 
Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має 
право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга 
подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. 

Суддя: М.Д. Медведський  


