
 
 

   

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1 

 

У Х В А Л А 

про залишення позовної заяви без розгляду 

27 лютого 2013 року                               м. Київ                              № 826/1005/13-а 

Окружний адміністративний суд міста Києва в складі судді Донця В.А., за участю секретаря 
судового засідання Бурди А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо 
залишення без розгляду позовної заяви в адміністративній справі 

за позовом 
Першого заступника прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах 
держави в особі Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі 
міста Києва  

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл" 
про  стягнення 159756,87 грн., 

ВСТАНОВИВ: 

Ухвалою суду від 28 січня 2013 року відкрито скорочене провадження у справі №826/1005/13-а за 
позовом першого заступник прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах держави в 
особі Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі міста Києва про 
стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл" заборгованості зі 
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з травня 
по жовтень 2012 року в розмірі 159756,87 грн.  

У зв'язку з надходженням заперечень від відповідача, судом ухвалою від 12 лютого 2013 року 
призначено судовий розгляд справи в судовому засіданні. 

Від представника позивача до суду надійшло письмове клопотання про залишення позовної заяви 
без розгляду на підставі статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України в зв’язку з 
повною сплатою відповідачем спірної суми заборгованості. 

Представник прокуратури проти залишення позовної заяви без розгляду на підставі заяви позивача 
та у зв'язку зі сплатою відповідачем суми заборгованості не заперечив.  

Представник відповідача у судовому засіданні, 27 лютого 2013 року, підтвердив сплату 
відповідачем спірної суми заборгованості, надав копії відповідних платіжних доручень, підтримав 
клопотання позивача та не заперечував проти залишення позовної заяви без розгляду. 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства 
України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо надійшло клопотання 
позивача про відкликання позовної заяви. 



З огляду на викладене, враховуючи погашення відповідачем суми заборгованості в повному 
обсязі, заява позивача підлягає задоволенню, відповідно позовна заява – залишенню без розгляду.  

Керуючись статтями 49, 155, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний 
адміністративний суд міста Києва, – 

УХВАЛИВ: 

Залишити без розгляду позовну заяву в адміністративній справі №826/1005/13-а за позовом 
першого заступник прокурора Шевченківського району міста Києва в інтересах держави в особі 
Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі міста Києва про стягнення з 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл" 159756,87 грн.  

 

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу 
адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в 
порядку та строки, встановлені статтями 185-187 цього Кодексу шляхом подання через суд першої 
інстанції апеляційної скарги з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду 
апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було 
постановлено в письмовому провадженні, або проголошено в судовому засіданні вступну та 
резолютивну частини ухвали, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається 
протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

 

Суддя                                                                                                              В.А. Донець 

 


